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فــي   2016 عــام  خــالل  التحديــات  مــن  الكثيــر  الُعمانيــة  البيئــة  جمعيــة  واجهــت 
ضــوء الظــروف الماليــة الراهنــة، وكان مــن أبــرز هــذه التحديــات تأميــن التمويــل 
ــي ضمــان اســتمرار نشــاطاتها  ــه وبالتال ــذي تمكنــت الجمعيــة مــن ضمان ــالزم، ال ال
ومشــاريعها لكــن بعــد إجــراء الكثيــر مــن التعديــالت والتســويات عليهــا، كمــا 
اســتمرت األبحــاث والدراســات العلميــة التــي تهــدف إلــى تأميــن البيانــات الالزمــة 
إلطــالق مبــادرات الصــون والتوعيــة والتثقيــف، واســتمرت معهــا أيضــًا نشــاطات 

نشــر الوعــي حــول الموائــل الطبيعيــة فــي ُعمــان، البحريــة منهــا والبريــة.

 تواصــل الجمعيــة علــى نحــو مــواٍز أيضــًا نشــاطات نشــر الوعــي ومشــروع دراســة 
ــات المحليــة فــي محافظــة  ــة أشــجار اللبــان وحملــة اســتزراع األشــجار والنبات وحماي

ــة وطاقــم العمــل هنــاك. ظفــار، إنطالقــًا مــن مكتــب الجمعيــة فــي صالل

وقــد تســببت األنظمــة والقوانيــن المتعــددة التــي تنظــم عمــل الجمعيــات األهليــة 
أننــا نرجــو أن نكــون قادريــن علــى تجاوزهــا  ببعــض المشــكالت هــذا العــام، إال 
للمضــي قدمــًا لمواصلــة أعمالنــا ومشــاريعنا بحمــاس لمــا تقتضيــه الضــرورة مــن 

ــة وصــون إرث ُعمــان الطبيعــي.  أجــل حماي

ــة اليــوم بجهــد  ــات عــام 2016 ولغاي يقــوم أعضــاء المجلــس التنفيــذي، ومنــذ نهاي
حثيــث لوضــع ورســم خطــِة عمــٍل طويلــة المــدى، وتطبيــِق سياســات جديــدة تعــزز 
مــن قــدرة الجمعيــة علــى العمــل واالســتمرار مــن خــالل إعــداد قوانيــن معينــة تعمل 

علــى توضيــح وتحديــد أهــداف ومســؤوليات الجمعيــة وإدارتهــا علــى حــٍد ســواء.

ومشــروع  البحريــة  والســالحف  المصريــة  الرخمــة  مشــاريع  علــى  العمــل  يتتابــع 
النهضــة للحيتــان والدالفيــن، بهــدف وضــع هــذه األنــواع تحــت المزيــد مــن الدراســة 

المعمقــة بمــا يضمــن اســتمرار جهــود الجهــات المعنيــة لحمايــة وصــون هــذه المفــردات الهامــة.

ــرة مصيــرة تحــت فئــة “مهــدد بشــدة” وهــي أعلــى  مــا زال االتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة )IUCN( يصنــف ســالحف الريمانــي فــي جزي
درجــات الخطــر فــي الئحتــه الحمــراء لألنــواع المهــددة، ممــا يزيــد القلــق فــي ســلطنة ُعمــان، إذ تعطــي هــذه الســالحف مؤشــرًا جليــًا عــن صحــة 
البيئــة البحريــة فــي الســلطنة، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى حركــة الســياحة، وخاصــة إن أخذنــا بعيــن االعتبــار أن معظــم الســائحين المتجهيــن 
إلــى ُعمــان، هــم مــن معارضــي أســر الحيوانــات والمحبيــن لرؤيتهــا فــي موائلهــا ومواطنهــا الطبيعيــة وهــذا هــو تحديــدًا الســبب الــذي 
يدعوهــم لزيــارة الســلطنة، لــذا فــإن الجمعيــة تعمــل جاهــدة للتنســيق والتشــاور مــع كافــة الجهــات الحكوميــة المعنيــة باألمــر لضمــان 

بقــاء هــذا األمــر علــى رأس األولويــات.

علــى مــدى ســنوات مــن العمــل اكتســبت الجمعيــة العديــد مــن الشــركاء مــن الجهــات الراعيــة والداعمــة مــن مؤسســات القطــاع الخــاص، 
التــي آَمنــت دائمــًا بُنبــل أهدافنــا وســمو مقاصدنــا، وإننــا مــن خــالل هــذا التقريــر نســلط الضــوء علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا الجمعيــة 
بفضــل دعمهــم وتمويلهــم، وإن الجمعيــة تعــي تمامــًا أن نجاحهــا فــي المســتقبل يعتمــد بشــكل أساســي علــى تقويــة أواصــر العالقــات 

وتمتيــن الروابــط مــع القطاعيــن العــام والخــاص ومــع أفــراد المجتمــع المدنــي.

يربــط جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بــوزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية ووزارة التنميــة االجتماعيــة روابــط قويــة 
وثابتــة تشــكلت عبــر ســنوات مــن التعــاون والعمــل المشــترك، وإننــا نعبــر عــن غايــة امتنانــا لدعمهــم المتواصــل وثقتهــم فــي قــدرات 

الجمعيــة.

ــن كان لهــم الفضــل الكبيــر فــي  ــن الذي ــل الشــكر لكافــة األصدقــاء والداعميــن والمؤيدي وبهــذه المناســبة فــإن الجمعيــة تتقــدم بجزي
ــة اإلرث الطبيعــي لُعمــان. جعــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة تنمــو لتصبــح أحــد أهــم األطــراف المعنيــة بشــؤون صــون وحماي

ــر العميــق لكافــة أعضــاء الجمعيــة والمتطوعيــن وأعضــاء المجلــس التنفيــذي الذيــن يقدمــون  وأخيــرًا، أتقــدم بالشــكر الخــاص والتقدي
العطــاء الالمحــدود لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، والذيــن لوالهــم لمــا كان بإمــكان الجمعيــة تحقيــق أي مــن منجزاتهــا وال الوصــول إلــى المرتبــة 

الراقيــة التــي وصلــت إليهــا.

تانيا بنت شبيب آل سعيد
رئيسة الجمعية

كلمة رئيسة الجمعية
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علــى الرغــم مــن الصعوبــات الماليــة التــي واجهــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وبقيــة 
مؤسســات المجتمــع المدنــي الُعمانــي، إال إنــه يمكــن القــول أن عــام 2016 كان عامــًا 

مكلــاًل بالنجــاح بالنســبة لنــا.

األرض  ســاعة  مبــادرة  مثــل:  الســنوية  الفعاليــات  بتنفيــذ  الجمعيــة  اســتمرت 
ومســابقة الخطابــة البيئيــة العامــة لطــالب الكليــات والجامعــات والتــي حققــت 
نجاحــًا مذهــاًل منقطــع النظيــر فــي هــذا العــام بمشــاركة 172 طالبــًا يمثلــون 14 
كليــة وجامعــة. حيــث شــارك الفائــزون فــي المســابقة اإلقليميــة فــي دبــي ليحققــوا 
تعــاون  يقتصــر  ولــم  والثالــث.  والثانــي  األول  بيــن  مــا  توزعــت  متعــددة  مراكــز 
الجمعيــة مــع الكليــات والجامعــات علــى هــذا فقــط، بــل تــم إنشــاء ســبع مجموعــات 

بيئيــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة بإشــراف جمعيــة البيئــة الُعمانيــة. 

كمــا ال تــزال مشــاريع األبحــاث وحمايــة البيئــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة تســفر عــن 
المزيــد مــن االكتشــافات والنتائــج الجديــدة الُمبهــرة؛ وعلــى وجــه الخصــوص  فــإن 
أهميــة تحليــل البيانــات الصوتيــة للحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب تظهــر جليــة 
مــن خــالل فهمنــا لســلوك تلــك الحيتــان، وتســتمر مشــاورات الجمعيــة وتعاونهــا 
المباشــر مــع القطــاع الصناعــي فــي خليــج مصيــرة باعتبــاره منطقــة هامة بالنســبة 
لهــذه الكائنــات المهــددة باألخطــار. وفــي مــا يخــص حمايــة الســالحف، فقــد ســعت 
الجمعيــة إلــى التواصــل مــع أعلــى المســتويات وإشــراك كبار الهيئات والمؤسســات 
المعنيــة بهــذا الخصــوص بالتعــاون مــع الجهات الحكومية الُعمانيــة، إال أن جهودنا 
المتواصلــة لرصــد ســاحف الريمانــي قــد أظهــرت لألســف تدهــورًا ملحوظــًا فــي أعــداد 
تلــك الســالحف. إضافــًة إلــى ذلــك، يســتمر مشــروع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ألشــجار 
اللبــان مــن الناحيــة البحثيــة والعلميــة مــع انطــالق مرحلــة جديــدة تتعلــق بالتوعيــة 
البيئيــة فــي  التثقيــف واإلرشــاد. وقــد اســتمر فريــق شــؤون المجتمــع والتوعيــة 
الجمعيــة بإجــراء المناقشــات وورش العمــل مــع العامليــن فــي مجــال جنــي محصــول اللبــان ُبغيــة شــرح النتائــج التــي تشــكل ثمــرة أربــع 

ســنوات مــن األبحــاث بخصــوص إيجــاد أفضــل األســاليب الُمتبعــة مــن أجــل الحصــول علــى حصــاد ُمســتدام لهــذه األشــجار.

ــارات لجميــع  وقــد كانــت أعمــال التواصــل المجتمعــي والتوعيــة البيئيــة فــي الجمعيــة اســتثنائية بالفعــل هــذا العــام، حيــث تضمنــت زي
أرجــاء الســلطنة مســتهدفين، علــى وجــه الخصــوص، المــدارس والكليــات والفــرق الُمجتمعيــة المحليــة. كمــا تــم القيــام بالعــروض المرئيــة 
واأللعــاب التثقيفيــة وحمــالت التنظيــف والمناقشــات والعمــل المشــترك مــع كافــة الجهــات المعنيــة تزامنــًا مــع فتــح مكتــب الجمعيــة فــي 

محافظــة ُظفــار والــذي يســتمر ليكــون بمثابــة قاعــدة أساســية لعمليــات الجمعيــة فــي المنطقــة الجنوبيــة.

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض مســتوى التمويــل، إال أن برنامــج بنــاء القــدرات لدينــا فــي الجمعيــة مــا زال مكلــال بالنجــاح المبهــر واالزدهــار، حيــث 
فــاق برنامــج تدريــب الشــباب الُعمانــي فــي مجــال صــون وحمايــة البيئــة كل التوقعــات، وقــام علــى تعزيــز ودعــم  كل مــن مشــاريع الجمعيــة 

التثقيفيــة واإلرشــادية وأعمــال التواصــل مــع المجتمعــات المحليــة والبرامــج التطوعيــة واألبحــاث العلميــة. 

وقــد شــهد عــام 2016 تدريــب ثمانيــة مــن كوادرنــا الُعمانيــة  فــي الجمعيــة فــي مجــال األبحــاث الميدانيــة وإدخــال البيانــات وتحليلهــا، والبرامج 
التعليميــة والتوعويــة وإشــراك المتطوعيــن وإدارة المشــاريع. وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه بخالــص الشــكر للعامليــن فــي جمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة وإلــى أعضــاء المجلــس التنفيــذي وإلــى جميــع المتطوعيــن علــى كل الوقــت والجهــد الــذي بذلــوه فــي ســبيل نجــاح 
الجمعيــة. ومــا كان لجهودنــا أن تثمــر مــن دون دعــم قطــاع الشــركات بالســلطنة – ونتوجــه إليكــم بالشــكر الجزيــل علــى إســهاماتكم 

الســخية. 

ونتمنــى أن تســتمتعوا بهــذا التقريــر الســنوي لعــام 2016 ونتوجــه إليكــم بالشــكر علــى مــا منحتمــوه مــن وقتكــم الثميــن لإلطــالع علــى 
أعمالنــا وإنجازاتنــا. 

مع أطيب التمنيات،

لميس داعر
المديرة التنفيذية

مقدمة
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المجلس التنفيذي لجمعية
البيئة الُعمانية

تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية البيئة الُعمانية في شهر أبريل 2016 لمدة سنتين، وهم:

رئيسة المجلس التنفيذي
ــة  ــاه العذب ــاء البحــار والمي ــم أحي ــوس فــي عل ــة علــى درجــة البكالوري ــعيد حاصل ــبيب آل س ــت ش ــا بن ــيدة تاني ــمو الس ــة الس صاحب
وشــهادة الدبلــوم فــي تعليــم مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وهــي عضــو مؤســس لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة وشــغلت منصــب رئيــس 
المجلــس التنفيــذي للجمعيــة منــذ إنشــائها. الجديــر بالذكــر أن الســيدة تانيــا هــي التــي بــادرت بإطــالق حملــة "ال لألكيــاس البالســتيكية" 
منــذ تأسيســها، وهــي أيضــًا تتولــى تنظيــم الحفــل الخيــري الســنوي لصالــح الجمعيــة، باإلضافــة إلــى تنظيــم دوري البولينــج البيئــي 
الســنوي  للشــركات. وتمثــل الســيدة تانيــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي اإلعــالم وتســاهم فــي المبــادرات الخيريــة لجمــع التبرعــات، وتعمــل 

ــي ليتماشــى مــع أعمــال الجمعيــة الراهنــة.  ــث النظــام الداخلــي الحال ــد اســتراتيجية الجمعيــة وتحدي ــًا علــى تجدي حالي

نائب الرئيس
الفاضــل/ عامــر المطاعنــي، الــذي يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــع مرتبــة الشــرف وماجيســتير فــي إدارة األعمــال. كان قــد 
التحــق بالعمــل لــدى شــركة تنميــة نفــط ُعمــان فــي عمليــات التســويق والتوزيــع وإقــرار صالحيــة التشــغيل بعــد تخرجــه مــن جامعــة تيســايد 
بالمملكــة المتحــدة فــي تخصــص هندســة األجهــزة والتحكــم. ثــم انتقــل عــام ١993 إلــى وزارة الصحــة حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب 
التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك منصــب نائــب المديــر العــام للشــؤون اإلداريــة والماليــة فــي المستشــفى الســلطاني، أكبــر مستشــفى فــي 
الســلطنة والتــي ُتعَنــى بتقديــم أفضــل رعايــة طبيــة تخصصيــة. ثــم أتــم دراســته للحصــول علــى درجــة الماجيســتير فــي إدارة األعمــال فــي 
مدينــة نيوكاســل اإلنجليزيــة عــام ١997 قبــل تعيينــه المديــر العــام لمنطقــة صــور الصناعيــة فــي المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة 
)PEIE(. بعــد ذلــك التحــق بالعمــل لــدى الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي الُمســال فــي عــام ٢٠٠٢ ليشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي 
وأيضــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية. الجديــر بالذكــر أن الفاضــل عامــر لديــه شــغف بالعمــل الــدؤوب والبيئــة اآلمنــة؛ فهــو 
قيــادي فّعــال ذو مبــادرات اســتباقية نحــو بيئــة ُعمانيــة نظيفــة. كمــا لديــه اهتمــام بــارز بالعلــم والتعلــم؛ فهــو عضــو فــي عــدد مــن مجالــس 
الجامعــات والكليــات التقنيــة؛ ورئيــس مجلــس اإلدارة لــدى مجلــس أمنــاء مدرســة الصحــة والســالمة التابعــة للشــركة الُعمانيــة للغــاز 

الطبيعــي الُمســال؛ وأيضــًا رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الُعمانيــة للســالمة علــى الطــرق. 

المديرة التنفيذية
ــر، وهــي عضــو مؤســس لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة ومــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي للجمعيــة منــذ تأسيســها  ــس داع ــة/ لمي الفاضل
ولغايــة يومنــا هــذا. وقــد بــادرت بشــكل تطوعــي لتشــرف علــى إدارة الجمعيــة لمــدة ثالثــة ســنوات إلــى أن تــم توظيــف مديــرة للجمعيــة 
عــام ٢٠٠7، وقــد قامــت بتمثيــل الجمعيــة فــي ســنوات تأسيســها األولــى فــي معظــم االجتماعــات اإلقليميــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة. 
الفاضلــة لميــس حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم البيئيــة، وكانــت قــد عملــت فــي مــا مضــى لــدى شــركة حســام الرواحــي  
لالستشــارات البيئيــة. كمــا وكانــت مســؤولة عــن تأميــن فــرص تمويــل عديــدة وجهــات راعيــة وداعمــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة؛ وعــن كتابــة 
العــروض المقترحــة للمشــاريع الحاليــة؛ وعــن رئاســة اللجنــة التوجيهيــة الخاصــة بمركــز رأس الجينــز للســالحف البحريــة؛ وعــن المشــاركة فــي 
إدارة حملــة "ال لألكيــاس البالســتيكية"؛ وعــن فعاليــات ســاعة األرض، وعــن كتابــة األخبــار الصحفيــة بشــكل دوري؛ وعــن اإلشــراف علــى إجــراء 
التعديــالت الشــاملة لموقــع الجمعيــة اإللكترونــي. وهــي أيضــًا مســؤولة عــن إعــداد برامــج التدريــب بمــا تتناســب مــع برنامــج بنــاء القــدرات 

لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة.

أمين الخزينة
يشــغل الفاضــل/ ياســر مكــي منصــب مهنــدس نظــم تقنيــة المعلومــات لــدى شــركة "هيــل الدوليــة"، ويعمــل علــى مشــروع تطويــر 
مطــاَري مســقط وصاللــة الدولَييــن، وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي نظــم إدارة المعلومــات، وهــو عضــو فــي جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة منــذ عــام ٢٠٠4، باإلضافــة إلــى تولّيــه منصــب أميــن الخزينــة فــي مجلــس الجمعيــة التنفيــذي الحالــي؛ حيــث كان مســؤوالً عــن إدارة 
ــه وضــع نظــام المحاســبة للجمعيــة. يتمتــع  ــر بالذكــر أيضــًا أن ميزانيــة الجمعيــة اإلجماليــة باإلضافــة إلــى إدارة ميزانيــات المشــاريع. والجدي
الفاضــل ياســر بحيويــة ونشــاط مبهريــن فيمــا يتعلــق باألعمــال التطوعيــة، كمــا عمــل علــى تنظيــم وإدارة معظــم حمــالت التنظيــف لــدى 

الجمعيــة خــالل ســنوات عــدة.

مسؤولة العالقات العامة
تشــغل الفاضلــة/ دانــة ســرحان منصــب المستشــار الخــاص للمشــاريع فــي شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، وقــد تــم انتدابهــا عــام ٢٠١٦ للعمــل 
ــر مبــادرات لمشــروعين ضمــن المحميــات  ضمــن مختبــرات الســياحة الحكوميــة كخبيــرة فــي مجــاالت محــددة؛ حيــث أشــرفت علــى تطوي
والمناطــق الطبيعيــة. وتعمــل حاليــًا بالتعــاون مــع تنميــة نفــط ُعمــان والجمعيــة الجيولوجيــة الُعمانيــة علــى تطويــر الحديقــة الجيولوجيــة 
األولــى فــي ُعمــان. ولقــد قامــت الفاضلــة دانــة لمــدة ١7 عامــًا بمهــام التواصــل مــع الشــركات مــن خــالل خبرتهــا المميــزة فــي مجــال العالقــات 
العامــة والمســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي اكتســبتها مــن العمــل مــع شــركة ُعمــران وبنــك )HSBC( وفندق البســتان وفنــدق كراون 
بــالزا؛ ممــا مكنهــا مــن تأســيس قواعــد اإلعــالم والعالقــات العامــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، واإلشــراف علــى خطتهــا اإلعالميــة الســنوية، 
وكتابــة األخبــار الصحفيــة وإدارة بعــض الفعاليــات مثــل المؤتمــرات الصحفيــة وإدارة األزمــات، كمــا أصبحــت المتحــدث الرســمي باســم 
الجمعيــة، والمســؤولة عــن تحديــد صــورة الجمعيــة العامــة علــى المــدى البعيــد. وقــد عملــت الفاضلــة دانــة أيضــًا علــى دعــم خطــة التطويــر 
واالســتدامة مــن خــالل المجــاالت المتعــددة التــي عملــت أو تطوعــت بهــا مــع العديــد مــن المنظمــات الغيــر حكوميــة مثــل: جمعيــة األطفــال 
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ــة والنشــاطات  ــة الطفول المعوقيــن، دار العطــاء، جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، منظمــة األمــم المتحــدة لرعاي
ــة تحمــل شــهادة الماجيســتير فــي إدارة الســياحة المســؤولة مــن  الدوليــة التطوعيــة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ واللجــوء. الفاضلــة دان

جامعــة لييــدز ميتروبوليتــان، ولديهــا اهتمــام شــخصي بســياحة المحميــات الطبيعيــة.

عضو مجلس تنفيذي
ــدي منصــب الرئيــس المؤقــت لقســم التعليــم واالتصــاالت فــي حديقــة النباتــات الُعمانيــة، حيــث عملــت  ــن مه ــة/ داري ــغل الفاضل تش
ســابقًا فــي نفــس المــكان كأخصائيــة تعليــم بيئــي وذلــك فــور حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم األحيــاء. وقــد عملــت جاهــدة 
علــى التعريــف بالحديقــة ومهمتهــا وأهدافهــا مــن خــالل المشــاركة فــي المعــارض وتقديــم العــروض المرئيــة لشــريحة واســعة مــن 
النــاس. أنهــت بعــد ذلــك دراســتها للحصــول علــى درجــة الماجيســتير فــي علــوم الصــون مــن كليــة "إمبيريــال"، لنــدن، الممكلــة المتحــدة، 
لتســتكمل بعدهــا مهامهــا فــي حديقــة النباتــات الُعمانيــة. لــدى الفاضلــة داريــن اهتمامــات خاصــة بالتعليــم البيئــي والتواصــل مــع النــاس 

والتعريــف بصــون الطبيعــة والتمكيــن االجتماعــي مــن خــالل المحافظــة علــى أنمــاط الحيــاة المحليــة والممارســات التقليديــة.

عضو مجلس تنفيذي
يشــغل الفاضــل/ محمــد المعشــني منصــب المديــر العــام لشــؤون الشــركات فــي مينــاء صاللــة، وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي تدابيــر وإجــراءات الســالمة مــن جامعــة ميــزوري المركزيــة، ودرجــة الماجيســتير فــي إدارة المنشــآت وحفــظ األصــول مــن جامعــة هيريــوت 
وات، أدنبــرة. وقــد عمــل الفاضــل محمــد خــالل الـــ ١5 ســنة الفائتــة فــي قطاعــات مختلفــة مثــل: النفــط والغــاز، حيــث عمــل لــدى شــركة تنميــة 
نفــط ُعمــان فــي المهــام اللوجيســتية والصحــة والســالمة والبيئــة وفــي مجــال البيتروكيماويــات، ومــن ثــم انتقــل إلــى الشــركة الُعمانيــة 
ــة بعــد أن شــغل منصــب مديــر أول للصحــة والســالمة  للعطريــات البيتروكيميائيــة، إلــى أن وصــل إلــى منصبــه الحالــي  فــي مينــاء صالل
والبيئــة. وقــد انضــم لبرنامــج الشــركات للتنميــة اإلداريــة مــن خــالل شــركة "ايــه بــي أم تيرمينالــز" بالتعــاون مــع كليــة "إيســاد" إلدارة األعمــال، 

وقــد تــم اختيــاره عــام ٢٠١5 ضمــن الدفعــة األولــى مــن برنامــج ُعمــان الوطنــي للمــدراء التنفيذييــن. 

عضو مجلس تنفيذي
الفاضــل / أحمــد الراشــدي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، وهــو أنــه ناشــط بيئــي مهتــم بمجــال النباتــات الُعمانيــة، 
وعضــو مؤّســس فــي مبــادرة أهليــة لزراعــة النباتــات الُعمانيــة فــي الجبــل األخضــر، ولديــه اهتمــام شــديد بتعزيــز الزراعــة العضويــة، ومــن 
الداعيــن لوضــع معاييــر وقوانيــن رســمية لهــا. وقــد ســنحت لــه الفرصــة خــالل عــام ٢٠١5 للمشــاركة فــي مســح التنــوع اإلحيائــي لجبــال الحجــر 

مــع وحــدة البحــث البيئــي المتنقلــة.

عضو مجلس تنفيذي
يشــغل الدكتــور/ محــاد باعويــن منصــب أســتاذ مســاعد فــي قســم الهندســة المدنيــة والمعماريــة، كليــة الهندســة فــي جامعــة 
الســلطان قابــوس، وقبــل ذلــك كان مديــر مركــز الدراســات والبحــوث البيئيــة فــي نفــس الجامعــة، وهــو يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي 
ــه خبــرة تتجــاوز ١٦ عامــًا فــي مجــال الهندســة البيئيــة مــع التركيــز علــى إدارة ميــاه  ــا"- كنــدا، ولدي الهندســة البيئيــة مــن جامعــة "ألبيرت
الصــرف الصحــي. وهــو يشــرف منــذ 8 أعــوام علــى العديــد مــن المشــاريع البحثيــة واالستشــارية المتعلقــة بــإدارة ميــاه الصــرف الصحــي مثــل: 
إدارة النظــام البيئــي الســاحلي نحــو التنميــة الُمســتدامة، وتطبيــق شــبكة مراقبــة جــودة الميــاه البحريــة فــي المناطــق الســاحلية فــي 
ُعمــان، وغيرهــا الكثيــر. ولــدى الدكتــور محــاد 4٢ مشــاركة فــي أشــهر النشــرات الدوليــة و4٦ ورقــة عمــل وعــروض مرئيــة خــالل المؤتمــرات، 

كمــا تــم نشــر أحــد كتبــه وشــارك أيضــًا فــي كتــب منشــورة.
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مشاريع صون البيئة البحرية

مشروع دراسة وحماية السالحف البحرية
أكــدت المســوحات واألبحــاث الجاريــة فــي ســلطنة ُعمــان خــالل 35 عامــًا الماضيــة أهميــة الســلطنة بالنســبة لبقــاء الســالحف البحريــة التــي 
فــت كافــة أنواعهــا عالميــًا علــى أنهــا إمــا “مهــددة باألخطــار” أو “مهــددة بشــدة باألخطــار”. وقــد نهضــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل  ُصنِّ
ــك بالتعــاون مــع وزارة  ــة فــي الســلطنة وذل ــارزٍة بإجــراء األبحــاث المتعلقــة بالســالحف البحري ــٍة ب الســنوات التســعة األخيــرة بمهمــٍة قيادي
البيئــة والشــؤون المناخيــة ومــع مجموعــة مــن أكبــر وأهــم العلمــاء والخبــراء الدولييــن. وقــد قامــت الجمعيــة بتعزيــز معرفتهــا وفهمهــا 
للمحيــط الحيــوي والبيئــي للســالحف واحتياجــات الصــون والحمايــة المطلوبــة؛ كمــا قامــت أيضــًا، وعلــى المســتوى العالمــي، ببلــورة أهميــة 
م مــن مينــاء صاللــة  الســالحف البحريــة كأحــد المــوارد الطبيعيــة فــي ُعمــان. وقــد تمكنــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بفضــل التمويــل الُمقــدَّ
ــة والمتواصلــة علــى  ــة مــن خــالل الجهــود المبذول ــة الســالحف البحري وشــركة نفــط ُعمــان، مــن الســعي قدمــًا فــي مشــروع صــون وحماي

األبحــاث والمراقبــة، وتعزيــز قــدرة تســخير هــذه المــوارد واالســتفادة منهــا، وتعزيــز الفعاليــات اإلداريــة وإشــراك المجتمعــات المحليــة. 

يتمركــز المشــروع بشــكل رئيســي فــي جزيــرة مصيــرة ويركــز علــى ســالحف الريمانــي علــى وجــه الخصــوص. وفــي عــام 2013، كشــفت 
مراجعــة مبدئيــة لبيانــات تعشــيش ســالحف الريمانــي المتوفــرة خــالل الفتــرة مــا بيــن عــام 2008 وحتــى 2012 بحــدوث أول انخفــاض حــاد فــي 
نســبة تعشيشــها فــي جزيــرة مصيــرة؛ حيــث انخفــض عــدد اإلنــاث المعششــة  بنســبة ثلثيــن تقريبــًا مقارنــًة مــع التقديــرات التــي ُأخــَذت 
فــي الفتــرة مــا قبــل 1980. وتؤكــد أيضــًا التقديــرات الحاليــة ألعــداد ســالحف الريمانــي فــي جزيــرة مصيــرة علــى خطــورة هــذه النتائــج؛ حيــث 
رة مــن 30,000 إلــى  بلــغ عــدد إنــاث الســالحف التــي زارت جزيــرة مصيــرة فــي عــام 2014 حســب التقديــرات 11,000 ســلحفاة مقارنــًة مــع النســبة الُمقــدَّ
40,000 فــي أواخــر الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. وقــد تبيــن فــي عــام 2016 وجــود انخفــاض قصيــر المــدى بنســبة 58.9 ٪ مقارنــًة بنســبة 
البيانــات التــي تــم أخذهــا مــن عــام 2008 وحتــى 2016، حيــث كان مصــدر األخطــار الرئيســي الــذي يهــدد كاًل مــن الســالحف وموائلهــا نابعــًا مــن 
االســتخدامات الســلبية لألراضــي مثــل: نشــاطات التنميــة الســاحلية المكثفــة والمتزايــدة وقيــادة المركبــات علــى الشــواطئ، إضافــًة إلــى 

المخاطــر البحريــة مثــل: الصيــد العرضــي للســالحف الــذي يتــم خاللــه اصطيــاد الســالحف بشــباك الصيــد عــن طريــق الخطــأ.

وقــد تــم اإلنتهــاء مــن إجــراء تقييــم لســالحف الريمانــي البحريــة عــام 2015 مــن ِقَبــل المجموعــة المختّصــة بالســالحف البحريــة ضمــن مفوضية 
االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )IUCN( لبقــاء األنــواع )وهــي عبــارة عــن شــبكة عالميــة مــن الخبــراء المختصيــن بمجــال الســالحف البحريــة(. 
وقــد تــم تصنيــف هــذه الفصيلــة الفرعيــة مــن ســالحف الريمانــي المتوطنــة فــي القســم الشــمالي الغربــي مــن المحيــط الهنــدي علــى أنهــا 
مــن ضمــن األنــواع المهــددة بالخطــر الشــديد، وبالتالــي فإنهــا تواجــه خطــر محــدق باحتماليــة انقراضهــا وزوالهــا مــن موائلهــا الطبيعيــة 
ــى  ــر التــي أشــارت إل فــي المســتقبل القريــب، علمــًا بأنهــا تأتــي للتعشــيش فــي ُعمــان واليمــن، وقــد اســتند هــذا التقييــم علــى التقاري

انخفــاض أعــداد هــذه الســالحف التــي اعتــادت علــى التعشــيش علــى جزيــرة مصيــرة. 
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مشروع حماية السالحف البحرية والصيد الُمستدام
بعــة قبالــة ســواحل مصيــرة  اســتمر مشــروع حمايــة الســالحف البحريــة والصيــد الُمســتدام فــي عــام 2016 بهــدف تقييــم وســائل الصيــد الُمتَّ
وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتداخلهــا مــع عمليــات التعشــيش الســنوية إلنــاث ســالحف الريمانــي علــى الجزيــرة. ويســتمر العمــل ابتــداًء مــن 
المســوحات التــي تضمنــت مقابــالت مباشــرة مــع أبنــاء المجتمــع المحلــي والتــي أجريــت عــام 2013 وكشــفت عــن قلــق متزايــد إزاء المســتويات 
المرتفعــة لصيــد الســالحف مــن قبــل الصياديــن. وقــد اقترحــت األطــراف المعنيــة الُمشــاِركة بهــذا المشــروع بإجــراء دراســات للمتابعــة 
ــذي تســعى فيــه لبــذل الجهــود الحثيثــة لدعــم ومســاعدة  ــر لحجمهــا فــي الوقــت ال ــد أدق للمشــكلة وتقدي ُبغيــة الحصــول علــى تحدي

المجتمعــات المحليــة.

م مــن فريــق المشــروع فــي مصيــرة  وكانــت قــد اعتمــدت دراســات المتابعــة التــي أجريــت فــي عــام 2016 بشــكل أساســي علــى الدعــم الُمقــدَّ
للقيــام بشــكل تجريبــي بسلســلة مــن األســاليب المتعــددة لمعرفــة تحــركات الســفن، وتقديــم دليــل البيانــات عــن أنمــاط المعــدات 

الُمســتخَدمة، والعمــل علــى توثيــق الصيــد العرضــي للســالحف البحريــة واألحيــاء الفقاريــة األخــرى ضمــن عمليــات الصيــد االعتياديــة.

وإن عمليــة تجريــب تلــك األســاليب علــى قــوارب الــداو كانــت ناجحــة جزئيــًا إلــى حــد مــا فيمــا يتعلــق بجمــع بيانــات التتّبــع التي تم اســتخدامها 
ــات عــن أعلــى مســتويات  ــد مــدى كثافــة اســتخدام الشــباك الخيشــومية الجارفــة فــي عمليــات الصيــد، وقــد كشــفت هــذه البيان لتحدي
لتداخــل عمليــات التعشــيش مــع نشــاطات الصيــد فــي جنــوب وشــرق الجزيــرة مــع وجــود حــاالت كثيــرة مــن عمليــات الصيــد العرضيــة ألنــواع 

متعــددة مــن الســالحف والدالفيــن فــي مناطــق الصيــد الجنوبيــة. 

بناء القدرات ضمن المجتمعات المحلية
عكفــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، ُبغيــة تقديــم العــون والمســاعدة فــي األبحــاث القائمــة فــي جزيــرة مصيــرة، علــى تدريــب ثالثــة مــن 
ــدوام كامــل خــالل الخمــس أعــوام الماضيــة، حيــث عمــل هــؤالء المســاعدون علــى مشــروع أبحــاث  المســاعدين الميدانييــن المحلييــن ب
الســالحف البحريــة خــالل موســم التعشــيش، وســاعدوا أيضــًا فــي كٍل مــن مشــروع النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن ومشــروع طيــور 
الرخمــة المصريــة عنــد انتهــاء الموســم. ومــن أجــل ضمــان اســتدامة هــذا البرنامــج، عمــدت الجمعيــة إلــى إنشــاء مكتــب دائــم فــي جزيــرة 

مصيــرة ليكــون مقــر أعمــال المشــاريع ونقطــة انطــالق نشــاطات المســاعدين الميدانييــن.

التواصل المجتمعي والمشاركة الشعبية

تــم التخطيــط للعديــد مــن فعاليــات التواصــل المجتمعــي علــى مــدار العــام وذلــك مــن 
أجــل زيــادة الوعــي حــول أهميــة الســالحف البحريــة ومــن أبرزهــا مــا يلــي:

تقديــم العــروض المرئيــة للمــدارس فــي جزيــرة مصيــرة فــي شــهر مــارس مــن عــام 2016، 
مــع التركيــز علــى الســالحف البحريــة واألخطــار المحدقــة بهــا، حيــث جــرى تقديــم ألعــاب 

تفاعليــة ُبغيــة تعزيــز مــا تعلمــه الطــالب مــن العــروض والمحاضــرات الصفيــة. 

تنظيــم حمــالت تنظيــف فــي شــهر أبريــل مــن عــام 2016 وذلــك لتنظيــف الشــواطئ 
وإزالــة  عليهــا  المرميــة  الصيــد  ِشــباك  مــن  الســالحف  إنــاث  عليهــا  تعشــش  التــي 
المخلفــات قبــل مجــيء أوائــل إنــاث ســالحف الريمانــي المعششــة، حيــث تــم إشــراك 
كاًل مــن األوالد والفتيــات مــن المــدارس المحليــة وفــرق الكشــافة وجمعيــة المــرأة ومــن 
النــاس عامــة فــي هــذه الحمــالت. وقــد غطــت حمــالت التنظيــف هــذه مســاحة مقدارهــا 
2 كــم مــن شــواطئ التعشــيش فــي الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن الجزيــرة بمشــاركة 

116 شــخص.

سلجفاة خضراء، جزر الديمانيات، ن جورجيو
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مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين 
تتقــدم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بجزيــل الشــكر لشــركة النهضــة للخدمــات )ش.م.ع.ع( علــى دعمهــا المتواصــل والكريــم لمشــروع النهضة 
ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن الــذي انطلــق فــي عــام 2011 ومــا زال مســتمرًا حتــى يومنــا هــذا، والــذي ُينّفــذ بالتنســيق والتعــاون مــع وزارة البيئــة 
والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية. وقــد ركــزت جهــود األبحــاث والصــون التــي قامــت بهــا الجمعيــة خــالل الســنوات 
األخيــرة الفائتــة علــى الحيتــان الحدبــاء التــي تقطــن بحــر العــرب، علمــًا أن الحيتــان الحدبــاء تشــتهر عالميــًا بأنهــا تقطــع أشــواطًا طويلــة فــي 
هجرتهــا الموســمية بيــن مناطــق التغذيــة القطبيــة وبيــن مناطــق التكاثــر االســتوائية؛ إال أن أبحاثنــا أثبتــت أن الحيتــان الحدبــاء فــي بحــر 
ُعمــان هــي الوحيــدة مــن بيــن هــذه األنــواع فــي العالــم التــي ال تقــوم بالهجــرة أبــدًا، بــل تتغــذى وتتكاثــر فــي ذات المنطقــة الجغرافيــة التــي 
تتواجــد بهــا، األمــر الــذي يجعلهــا حقــًا حيتــان عربيــة بجــدارة! وليــس فقــط هــذا األمــر الــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن الحيتــان فــي العالــم، 
فقــد أثبتــت أحــدث األبحــاث التــي قمنــا بهــا مؤخــرًا بأنهــا ُتعَتبــر مــن أقــل الحيتــان عــددًا واحتماليــة كونهــا أكثــر الحيتــان عرضــة للخطــر فــي 

العالــم؛ إذ أن أعدادهــا تقــل عــن 100 حــوت فــي بحــر ُعمــان. 

وقــد حرصــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة علــى العمــل بشــكل مباشــر مــع وزارة الســياحة إلعــداد وتحديــد دليــل للمبــادئ التوجيهيــة لعمليــات 
مشــاهدة الحيتــان والدالفيــن، ومــن دواعــي ســرورنا واعتزازنــا العمــل والتعــاون مــع شــركة شــل ُعمــان للتنميــة بهــدف معالجــة البيانــات 

الصوتيــة. )ســيتم تزويدكــم بمزيــد مــن المعلومــات فــي األســفل(

فضــاًل عــن ذلــك، قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بإنتــاج فيلــم توعــوي قصيــر حــول الحيتــان الحدبــاء المتوطنــة فــي بحــر العــرب مــع تســليط 
الضــوء والتركيــز علــى الصناعــة والصيــد والصياديــن، حيــث تــم عــرض هــذا الفيلــم علــى اليوتيــوب علــى قنــاة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
“ESOMediaChannel”، وهنــا نــود أن نتقــدم بجزيــل الشــكر لألفاضــل جوســتين كــوان وميجيــل ويليــس علــى إبداعهــم فــي إخــراج هــذا 

العمــل الفنــي المتقــن. 

عن ماذا تكشف بياناتنا الحديثة؟
فــي عــام 2016، ركــزت جهودنــا علــى تلخيــص األنشــطة واألعمــال الماضيــة التــي تــم إنجازهــا برعايــة ودعــم شــركة النهضــة للخدمــات 
 )IWC( والمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان )WCS( وبالتعــاون مــع هيئــات إقليميــة ودوليــة مثــل: جمعيــة صــون الحيــاة الفطريــة

.)ASWN( ــرب ــر الع ــان بح ــبكة حيت وش

وقــد نتــج عــن تحليــل المســوحات الثالثــة فــي الفتــرة مــا بيــن فبرايــر عــام 2014 ونوفمبــر عــام 2015 رؤيــة 40 حوتــًا مختلفــًا ضمــن 29 مجموعــة 
مــن الحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب. وقــد أثمــرت جهــود التتبــع وتككلــت بالنجــاح فــي تثبيــت 9 مــن أجهــزة التتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة، 
6 منهــم زودتنــا ببيانــات عــن ســلوك الغطــس والتــوزع األفقــي ضمــن المســارات الشــاقولية فــي المــاء. وكشــفت بيانــات التتبــع  عبــر األقمــار 
الصناعيــة عــن أن الحيتــان تتجــول ضمــن مســار تبلــغ مســافته 1.150 كــم يمتــد علــى طــوال الســواحل الجنوبيــة لبحــر ُعمــان والمنطقــة 

ل فيهــا حالــة لخــروج الحيتــان مــن منطقتهــا المعتــادة.  الشــمالية مــن اليمــن، وبهــذا تكــون هــذه هــي المــرة األولــى التــي ُتســجَّ

وقــد أظهــرت التحاليــل المكانيــة اإلضافيــة أن %35 مــن نقــاط التمركــز لــدى الحيتــان كانــت ضمــن خليــج مصيــرة، ممــا يعنــي أن هــذا الخليــج 
ــة الراهنــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم اكتمــال  ــدة ونشــاطات الصيــد التقليدي ــٌل طبيعــي لكنــه يعــج باألنشــطة الصناعيــة المتزاي هــو موئ

األعمــال المتعلقــة باألبحــاث الميدانيــة هــذا العــام، إال أن عمليــات التتبــع ستســتمر فــي عــام 2017 بدعــم مــن شــركة النهضــة للخدمــات.

عمليات الرصد والمراقبة الصوتية 

فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2011 وعــام 2013 قامــت الجمعيــة بنشــر أجهــزة بحريــة لتســجيل األصــوات فــي أهــم المناطــق وهــي خليــج مصيــرة 
وخليــج الحالنيــات، حيــث تمكننــا المراقبــة مــن تحديــد أماكــن الحيتــان وتحليــل الضوضــاء الموجــودة وتحليــل غنــاء الحيتــان، بمــا يســاهم 

صور لتيم كولينز
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ــد مــن المعلومــات عــن موائلهــا الطبيعيــة  ــغ فــي اكتســاب المزي بشــكل بال
واســتيعاب مــدى تأثيــر الضوضــاء الناتجــة عــن النشــاطات البشــرية وفهــم 
ســلوكيات الحيتــان، وتقــوم شــركة شــل ُعمــان للتنميــة بدعــم عمليــات تحليل 

البيانــات الناتجــة عــن هــذه التســجيالت.

تأكــد لدينــا بشــكل جلــي، ومــن خــالل تحليــل بيانــات رصــد الحيتــان، ســماع 
أغانــي الحيتــان فــي كٍل مــن خليــج الحالنيــات وخليــج مصيــرة الذيــن تفصــل 
بينهمــا مســافة تقــارب )400( كــم، ممــا يــدل علــى أن هــذه المجموعــة مــن 
ــه كان هنــاك  الحيتــان تســتوطن وتتمركــز فــي هاتيــن المنطقتيــن، علــى أن
تواجــد أكبــر لهــا فــي خليــج الحالنيــات حيــث كانــت األغاني تســمع علــى مدار 24 
ســاعة خــالل فتــرات الــذروة ومــن أكثــر مــن مــكان فــي نفــس الوقــت، التفســير 
الوحيــد لهــذه الوفــرة مــن األغانــي إنمــا تــدُل علــى أن الحالنيــات هــي منطقــة 

التكاثــر الرئيســية لهــذه المجموعــة مــن الحيتــان، كمــا تــم مالحظــة أمــر غيــر اعتيــادي مقارنــة مــع الدراســات التــي أجريــت فــي مناطــق عديــدة 
ــم، حيــث كثــرت األغانــي فــي مجموعــة ُعمــان مــن الحيتــان فــي ســاعات النهــار وقلــت فــي الليــل، وهــو عكــس مــا يحصــل مــع  فــي العال
مثيالتهــا مــن الحيتــان فــي العالــم، علــى أن الســبب وراء ذلــك مــا يــزال مبهمــًا. ومــن المؤشــرات التــي أفصحــت عنهــا التســجيالت أيضــًا أن 
األغانــي لهــا طابــع فصلــي، حيــث كان هنــاك تزايــد فــي معــدل ســماع األغانــي خــالل الفتــرة مــا بيــن شــهر نوفمبــر وحتــى شــهر مايــو، وهــو 
مــا نجــده فــي دورة التكاثــر وفصــل الغنــاء فــي منطقــة نصــف الكــرة الشــمالية. وجدنــا أيضــًا أن الحيتــان تميــل إلــى االتجــاه نحــو الشــمال مــع 
نهايــة فصــل الغنــاء، حيــث ُســمعت الكثيــر مــن أصــوات الحيتــان فــي جنــوب خليــج الحالنيــات فــي بدايــة الموســم ومــن ثــم تزايــدت تدريجيــًا 
ــد  ــدى هــذه المجموعــة لتغييــر مواقعهــا فــي هــذا الوقــت مــن العــام. ولمعرفــة المزي ــدل علــى وجــود نزعــة ل فــي خليــج مصيــرة، ممــا ي

ستســتمر الجمعيــة خــالل عــام 2017 بتحليــل البيانــات الناتجــة عــن تســجيل أصــوات وغنــاء الحيتــان.

أهمية خليج مصيرة )من خيامة إلى الدقم إلى رأس مدركة(
تــزداد النشــاطات الصناعيــة بشــكل ســريع علــى الســواحل الُعمانيــة، وبينمــا يتــم إجــراء تقييمــات لآلثــار البيئيــة بشــكل دوري، فــإن البعــض 
منهــا فقــط يزودنــا بحلــول كافيــة ووافيــة عــن ســبل الحــد مــن هــذه المخاطــر والتــي بدورهــا تهــدد الحيتــان الحدبــاء، بينمــا تبقــى اآلثــار 
الســلبية المتزايــدة الناجمــة عــن األنشــطة وأعمــال التنميــة الحديثــة فــي المناطــق الســاحلية والبحريــة خــارج الحســبان بشــكل كامــل فــي 
ُعمــان. ولطالمــا كان النشــاط الصناعــي األساســي مؤخــرًا فــي خليــج مصيــرة هــو الصيــد بالشــباك الخيشــومية والتــي هــي بمثابــة تهديــد 
جــدي وخطيــر للحيتــان الحدبــاء فــي المنطقــة، حيــث تــم اإلبــالغ عــن وقــوع عــدد مــن الحيتــان فــي تلــك الشــباك بيــن عــام 1990 وعــام 2014، 

وقــد أظهــرت الصــور المأخــوذة للحيتــان أن نســبة %40-30 منهــا تحمــل عالمــات عائــدة للوقــوع فــي هــذه الشــباك مســبقًا.

تظهر هذه
الخريطة التداخل

 ما بين حركة 
الحيتان الحدباء 

ومسارات السفن 
والموانئ
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وتســاهم عمليــات البنــاء الراهنــة فــي منطقــة الدقــم والعمليــات المتزايــدة الستكشــاف النفــط والغــاز فــي خليــج مصيــرة فــي تحويــل 
الموئــل األساســي والحيــوي للحيتــان الحدبــاء فــي ُعمــان إلــى منطقــة صناعيــة مزدحمــة، إضافــًة إلــى أنشــطة الســياحة الســاحلية ومينــاء 
الصيــد الضخــم  وتربيــة األحيــاء المائيــة ممــا يزيــد مــن حــدة وشــدة األخطــار التــي تهــدد الحيتــان فــي هــذه المنطقــة مــع وجــود تبعــات قابلــة 

للقيــاس بالنســبة لصحــة الحيتــان بشــكل عــام. 

ــات مــع هيئــة المنطقــة الصناعيــة الخاصــة فــي الدقــم والتــي بدورهــا  وخــالل العاميــن الفائتيــن، قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بمحادث
ــر البيئــي لديهــم فــي جميــع المشــاريع واألعمــال  ضمنــت األخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــات الحيتــان المتوطنــة هنــاك ضمــن تقييمــات األث
الصناعيــة الخاضعــة لمراقبتهــا. كمــا بــدأ مينــاء الدقــم مســبقًا باتخــاذ بعــض الحلــول ُبغيــة الحــد مــن هــذه المخاطــر إلــى أدنــى مســتوى 

ممكــن علــى مجموعــة الحيتــان المتواجــدة هنــاك. 

بناء القدرات والتعاون اإلقليمي

إن اجتمــاع اللجنــة العلميــة للمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان )IWC( الــذي انعقــد فــي شــهر يونيــو مــن عــام 2016 فــي بليد-ســلوفينيا 
أتــاح لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة الفرصــة لعــرض بيانــات التتبــع للحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب واألبحــاث الصوتيــة المتعلقــة بهــا. ومــن 
التوصيــات التــي خرجــت بهــا اللجنــة العلميــة، مواصلــة أعمــال التتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة فــي ُعمــان لتشــمل تمثيــل األجنــاس، وعمليــات 
التتبــع فــي المواســم التــي لــم تكــن مشــمولة فــي األعمــال الراهنــة. وقــد أدركــت اللجنــة أهميــة عمليــات المراقبــة الصوتيــة فــي تقديــم 
المعلومــات حــول تــوزع الحيتــان الحدبــاء وســلوكياتها فــي بحــر العــرب مــع تأييدهــا ومصادقتهــا علــى اســتمرارية تلــك األبحــاث . إضافــة إلــى 
ذلــك، فقــد تــم مطالبــة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بمواصلــة عمليــات جمــع العينــات الوراثيــة مــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبياًل، نظــرًا ألن هويــة 
مجموعــات الحيتــان المتواجــدة فــي المناطــق الشــمالية مــن المحيــط الهنــدي وطبيعــة تشــكيالتها وتوزعهــا مــا تــزال غامضــة بالنســبة لنــا.

إن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة هــي عضــو فــي شــبكة الحيتــان فــي بحــر العــرب ولطالمــا كانــت تتعــاون معهــا بشــكل وثيــق، حيــث تهــدف 
هــذه الشــبكة إلــى صــون وحمايــة الحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب، والجديــر بالذكــر أن أعضــاء الشــبكة تتضمــن ممثليــن عــن أهــم 

.)WCS( وجمعيــة صــون الحيــاة الفطريــة )WWF( المنظمــات األهليــة الدوليــة مثــل: الصنــدوق العالمــي للحيــاة الفطريــة

 وفــي هــذه األثنــاء، تســتمر جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ببرنامــج بنــاء القــدرات مــن خــالل تدريــب ثالثــة مســاعدين ميدانييــن فــي جزيــرة مصيــرة، 
حيــث مّكــن هــذا التدريــب المســاعدين المتدربيــن أيضــُا مــن إجــراء مســوحات للثديــات النافقــة بشــكل مســتقل علــى طــول ســاحل جزيــرة 

مصيــرة بشــكل كامــل، األمــر الــذي يســاهم فــي دعــم قاعــدة بيانــات حــاالت النفــوق لــكل مــن الحوتيــات والســالحف البحريــة. 

دالفين مسندم، سي ساش
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مشروع صون وحماية جزر الديمانيات
شــركة  مــن  ودعــم  وبرعايــة  الجمعيــة،  أطلقــت 
تنميــة نفــط ُعمــان برنامــج صــون وحمايــة محميــة 
جــزر الديمانيــات، التــي تعتبــر المحميــة البحريــة 
االعتمــاد  ُعمــان، بهــدف  فــي ســلطنة  الوحيــدة 
الجمعيــة  وأعضــاء  المتطوعيــن  جهــود  علــى 
البحريــة  للمخلفــات  تنظيــف  حمــالت  لتنفيــذ 
ســواء علــى الشــواطئ أو مــا تحــت المــاء، وذلــك 
نتيجــة لتزايــد حجــم النفايــات فــي المحميــة بتأثير 
ســياحة  مــن  المختلفــة  البشــرية  النشــاطات 
تــؤدي  التــي  البحريــة  التيــارات  تأثيــر  أو  وصيــد 
التــي  النفايــات  أكــوام  إلــى تكديــس  بمجملهــا 
تؤثــر ســلبًا علــى النظــام البيئــي لمســتعمرات 
الُشــعب المرجانيــة وشــواطئ الجــزر التــي تؤمــن 
الشــرفاف  ســالحف  لتعشــيش  أساســيًا  موئــاًل 
والســالحف الخضــراء وعــدٍد مــن الطيــور البحريــة. 
يعمــل هــذا المشــروع علــى نشــر الوعــي الــالزم 
حــول أهميــة الصــون والحمايــة، ويعتمــد بشــكل 

ــر  ــمكية، بح ــروة الس ــة والث ــة وزارة الزراع ــؤون المناخي ــة والش أساســي علــى الجهــود التطوعيــة، وينفــذ بالتعــاون مــع وزارة البيئ
ُعمــان، شــل ُعمــان للتســويق، أفريــدا، تراكــس، شــركة المطاحــن الُعمانيــة، مرســى المــوج. 

ينطــوي هــذا العمــل علــى كثيــٍر مــن التحضيــر، حيــث قــام فريــق الجمعيــة بإعــداد اســتمارات لجمــع البيانــات عــن المخلفــات وعــن الُشــعب 
المرجانيــة، وتــم مســح الشــواطئ مســبقًا لتقييــم المخاطــر التــي يمكــن أن تواجــه المتطوعيــن وتســاعد فــي نفــس الوقــت علــى تحديــد 
األماكــن األكثــر احتياجــًا للتنظيــف، وبنــاًء علــى ذلــك قامــت الجمعيــة خــالل عــام 2016 بتنظيــف شــواطئ جزيــرة الجبــل الكبيــر وجــون  
وقســمة وخرابــة، كمــا تــم إدراج البيانــات المجمعــة ضمــن خرائــط نظــام المعلومــات الجغرافيــة التــي تعطــي صــورة مرئيــة عــن حجــم ونــوع 
النفايــات الموجــودة، التــي تنوعــت مــا بيــن األكيــاس والمغلفــات والعبــوات البالســتيكية وأدوات الصيــد وغيرهــا الكثيــر، ممــا يســتدعي 

اســتمرار حمــالت التنظيــف خــالل عــام 2017.

تــم خــالل شــهر فبرايــر مــن عــام 2016 تنظيــم حملتــي تنظيــف للشــواطئ، شــارك بهمــا مــا يزيــد عــن 50 متطوعــًا يمثلــون خلفيــات متنوعــة، 
تضافــرت جهودهــم علــى مــدى يوميــن إلزالــة 97 كيســًا بــوزن 560 كــغ مــن المخلفــات والمــواد الملوثــة التــي انتشــرت علــى شــواطئ 

المحميــة.
أمــا فــي أشــهر أغســطس وأكتوبــر وديســمبر مــن نفــس العــام فقــد تــم تنفيــذ أربــع حمــالت لبيئــة الُشــعب المرجانيــة، شــملت أكثــر مــن 
40 متطوعــًا مــن الغواصيــن الذيــن يمثلــون خلفيــات وفئــات متنوعــة، قامــوا جميعهــم بإزالــة مــا مجموعــه 590 كــغ مــن المخلفــات البحريــة 
التــي شــملت شــباك وخيــوط الصيــد ومراســي القــوارب والقطــع المعدنيــة، التــي انتشــرت بيــن الُشــعب المرجانيــة فــي أهــم وأجمــل مواقــع 

الغــوص فــي المحميــة. ولقــد تــم إرســال كافــة المخلفــات المنتشــلة مــن كل الحمــالت إلــى شــركة أفيــردا إلدارة النفايــات.
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مشاريع صون البيئة البرية

مشروع دراسة وحماية أشجار اللبان

لقــد ســاهم اللبــان بــدور أصيــل فــي التــراث والثقافــة الُعمانييــن، وكان مصــدرًا رئيســيًا لدخــل الســكان فــي ظفــار لقــرون طويلــة، كمــا 
يــؤدي الُلبــان فــي ُعمــان أدوارًا بيئيــًة هامــًة: حيــث تنمــو أشــجار الُلبــان علــى األرض الهامشــية التــي ال تصلــح للزراعــات التقليديــة، وتعمــل 
ــر الظــل المناســب. وفــي  ــد مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة، وتوفي ــة، وعلــى تأميــن موطــن مناســب للعدي ــة مــن التعري ــة الترب علــى حماي
الواقــع ال يعلــم إال القليــل مــن النــاس أن اللبــان يتــم حصــاده عــن طريــق تجريــح جــذع أشــجار اللبــان )والتــي تعــرف علميــًا باســمها الالتينــي 
Boswellia sacra( وفروعهــا. وخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة وبعــد مراقبــة أنمــاط نمــو أشــجار اللبــان عــن كثــب، الحــظ الباحثــون أن 

عمليــات التجريــح غالبــًا مــا تتــم بشــكل عنيــف يــؤدي إلــى تدهــور حالــة الشــجرة علــى نحــو ال ُيرجــى معــه تعافيهــا بعــده. 

وقــد ركــز هــذا المشــروع البحثــي طويــل األجــل، الــذي يمولــه بنــك )HSBC(، فــي الماضــي علــى أربــع مواقــع بحثيــة تجريبيــة فــي محافظــة 
ظفــار ويهــدف إلــى تحديــد التواتــر األنســب لعمليــات تجريــح األشــجار بهــدف الحصــول علــى محصــول جيــد مــن اللبــان دون اإلضــرار باألشــجار. 
يســتمر المشــروع حاليــًا بغيــة ســد الثغــرات األساســية فــي البحــث المتعلقــة باســتيعاب كافــة جوانــب أساســيات الجنــي المســتدام 
لمحصــول اللبــان، حيــث يتــم حاليــًا التركيــز علــى مراقبــة عوامــل جديــدة مثــل كثافــة اإلزهــار وإنبــات البــذور، ليتــم الحقــًا فــي نهايــة العمــل 

الميدانــي فــي شــهر مايــو 2017، تحليــل البيانــات الناتجــة بدقــة.

برنامج التوعية بأشجار اللبان

أدركــت الجمعيــة أنــه ال يمكــن أن ُيكتــب النجــاح لهــذا المشــروع مــا لــم تطلــق وتنفــذ حملــة واســعة مرافقــة للتوعيــة والتواصــل بيــن فئــات 
المجتمــع، تعمــل علــى تعميــم ونشــر نتائــج المشــروع بمــا يضمــن بقــاء وحمايــة هــذه األنــواع الُعمانيــة األصليــة، بشــرط أن تعتمــد هــذه 
الحملــة علــى العمــل المشــترك مــع كافــة األطــراف ذات الصلــة ودمجهــم بالمشــروع، مــن الــوزارات المعنيــة والمزارعيــن المحلييــن، وذلــك 
بهــدف رفــع مســتوى الوعــي وتعزيــز ثقافــة الصــون والحمايــة ضمــن المجتمعــات المحليــة والمؤسســات والهيئــات، وتعميــم أســاليب الجنــي 
ــم عــروض مرئيــة فــي المــدارس وجمعيــات المــرأة فــي مناطــق  ــم خاللهــا أيضــًا تنفيــذ محاضــرات وتقدي المســتدامة لمحصــول اللبــان، ت

متعــددة فــي محافظــة ظفــار مثــل طاقــة، مقشــن، مرســودد، مربــاط، ســدح، رخيــوت وضلكــوت. 

حلقات العمل ألشجار اللبان

دعــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة كافــة األطــراف المعنيــة للمشــاركة فــي حلقتــي عمــل جــرى تنظيمهمــا خــالل شــهري مايــو ونوفمبــر مــن عــام 
2016 فــي محافظــة ظفــار حــول مناقشــة وتحديــد األســاليب المســتدامة لجنــي محصــول اللبــان، ضمــت هــذه الحلقــات كافــة المعنييــن مــن 
جهــات حكوميــة ومزارعيــن محلييــن وممثلــي المجتمعــات المحليــة، الذيــن اطلعــوا جميعــًا علــى اللوحــات اإلعالنيــة المصــورة التــي أنتجتهــا 

الجمعيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بهــدف توضيــح أفضــل أســاليب تجــرح أشــجار اللبــان دون اإلضــرار بهــا. 

ــة كريمــة مــن معالــي محمــد بــن ســالم التوبــي،  ــة تحــت رعاي ــو 2016 فــي فنــدق هيلتــون صالل ــخ 11 ماي ــى بتاري انعقــدت حلقــة العمــل األول
وزيــر البيئــة والشــؤون المناخيــة، ومعالــي الســيد محمــد بــن ســلطان البوســعيدي، وزيــر الدولــة ومحافــظ ظفــار، وبحضــور مــا يزيــد عــن 80 
شــخصًا مــن وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية ووزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، ومكتــب حفــظ البيئــة وبلديــة ظفــار ومكتــب محافــظ ظفــار 



19 التقرير السنوي 18٢٠١٦

ووزارة التجــارة والصناعــة وشــؤون البــالط الســلطاني وبنــك )HSBC( ظفــار وعــدٍد كبيــٍر 
مــن مزارعــي اللبــان.

أتاحــت الحلقــة الثانيــة أمــام المشــاركين المجــال لمناقشــة واســتعراض الصعوبــات 
والمشــاكل التــي تواجــه صناعــات اللبــان، وانعقــدت بتاريــخ 14 نوفمبــر 2016 فــي فنــدق 
ماريــوت مربــاط تحــت رعايــة كريمــة مــن ســعادة الشــيخ ســالم بــن ســهيل تبــوك، والــي 
ــد عــن 70 شــخصًا منهــم والة ســدح وشــليم وجــزر الحالنيــات  ــاط، وبحضــور مــا يزي مرب
وثمريــت، وممثليــن عــن كافــة الجهــات الحكوميــة والخاصــة المعنيــة مثــل وزارة البيئــة 
والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية ووزارة التجــارة والصناعــة ومكتــب 
حفــظ البيئــة وشــؤون البــالط الســلطاني ومكتــب محافــظ ظفــار وبلديــة ظفــار وبنــك 

)HSBC( ظفــار.

أســفرت نتائــج الحلقتيــن عــن وضــع مجموعــة مــن التوصيــات تتعلــق باألبحــاث العلميــة 
والحوكمــة وقوانيــن التجــارة والتوعيــة واإلرشــاد والتثقيــف، وجــرى مشــاركة وتعميــم هــذه التوصيــات مع كافــة األطراف والجهــات الحكومية 

المعنية.

مؤتمر أشجار اللبان الدولي

 كنتيجــة للنجــاح المبهــر الــذي حققتــه ورش العمــل، تــم تشــكيل لجنــة فــي أواخــر عــام 2016 مــن قبــل عــدد مــن األفــراد المهتميــن للعمــل 
علــى تنظيــم مؤتمــر عالمــي حــول أشــجار اللبــان. وتتألــف هــذه اللجنــة مــن عــدة شــركاء محلييــن ودولييــن متضمنــًا ذلــك: جامعــة ُظفــار 
ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية وجمعيــة البيئــة الُعمانيــة ومركــز ُعمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة، وبقيــادة جامعــة الســلطان 
قابــوس. ويهــدف المؤتمــر إلــى إنعــاش األبحــاث المتعلقــة بأشــجار اللبــان وجــذب االهتمــام الدولــي لهــذه األنــواع التــي علــى وشــك أن تكــون 

مهــددة باألخطــار. 
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مشروع دراسة وحماية طيور الرخمة المصرية

ُتعطــي الجــوارح أو الطيــور المفترســة مثــل: النســور والصقــور والعقبــان والبواشــق 
والبــاز والبــوم وبقيــة الجــوارح مؤشــرات واضحــة لنظــاٍم بيئــٍي ســليم وصحــي، كمــا 
أنهــا تقــدم العديــد مــن خدمــات النظــام البيئــي إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار تصدرهــا 
لقائمــة المفترســات؛ فمثــاًل: هــي تقــوم بــأكل المالييــن مــن الحشــرات التــي، إن بقيــت 
علــى حالهــا، فإنهــا يمكــن أن تشــكل تهديــد حقيقــي للمحاصيــل الزراعيــة. إضافــًة 
إلــى ذلــك، فإنهــا تــأكل جيــف الحيوانــات ممــا يحــول دون انتشــار الكثيــر مــن األمــراض. 
وعلــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، انخفــض لألســف عــدد الطيــور الجارحــة فــي 
أفريقيــا وأوراســيا بشــكل حــاد وخطيــر بســبب األعمــال والنشــاطات البشــرية، وأضحــت 
هــذه الطيــور منــذ مــدة وحتــى اآلن تعانــي مــن مشــاكل عديــدة منهــا، تقســييم 
وتغييــر موائلهــا الطبيعيــة وتقليصهــا نتيجــة نشــاطات التنميــة والزراعــة المتزايــدة 
ــاء نتيجــة االصطــدام  وبقيــة أشــكال اســتخدام األراضــي، والتعــرض لصعقــات الكهرب
بخطــوط وأســالك الكهربــاء، والصيــد والتســمم واإلمســاك، انخفــاض معــدالت التكاثــر 
ــة. كل  ــد للمبيــدات الحشــرية والمــواد الملوث والتعشــيش نتيجــة لالســتخدام المتزاي
هــذه المخاطــر الســابقة أدت إلــى تناقــص أعــداد الطيــور الجارحــة وتناقــص مســاحات 

انتشــارها الجغرافيــة. 

تنعــم الكثيــر مــن الجــوارح باألمــن والرخــاء والســالمة فــي ســلطنة ُعمــان بمــا فــي ذلــك 
Neophron per�  طيــور الرخمــة المصريــة )والتــي تعــرف علميــًا باســمها الالتينــي
cnopterus( التــي تعتبــر مــن أكثــر الطيــور المعرضــة لألخطــار فــي المنطقــة. وقــد 
بــدأت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي إجــراء أبحــاث حــول هــذه الطيــور فــي عــام 2012، 
والتــي أظهــرت أن ُعمــان تشــكل قلعــًة منيعــًة لهــذه الطيــور، ســواء المتوطنــة منهــا 

فرخ الرخمة المصرية، م ماجريدي

تثبيت جهاز تعقب متنقل يعمل بالطاقة الشمسية 
على طير الرخمة المصرية
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أو المهاجــرة القادمــة مــن الشــمال، حيــث أظهــرت دراســات الجمعيــة أن جزيــرة مصيــرة تحتضــن ثانــي أكبــر تجمــع لطيــور الرخمــة المعششــة 
ــى التعــاون مــع  ــة إل ــة الُعماني ــة البيئ ــة فقــد عمــدت جمعي ــور الرخمــة المصري ــم، وبهــدف االســتيعاب الكامــل وفهــم بيئــة طي فــي العال

منظمــة أبحــاث الطيــور العالميــة ابتــداًء مــن شــهر ينايــر 2016 بغيــة تثبيــت جهــازي تتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة علــى صغــار الطيــور.

ولألســف فــي فبرايــر مــن عــام 2016 توفــي أحــد هــذه الطيــور التــي تــم تثبيــت أجهــزة التتبــع عليهــا فــي العامــرات، حيــث قــام فريــق جمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة باســتعادة جهــاز التتبــع، وقــد تبيــن نتيجــة الفحــص أن حالــة الوفــاة كانــت ألســباب طبيعيــة؛ األمــر الــذي يعتبــر مألوفــًا بيــن 
صغــار أنــواع الطيــور جميعهــا. أمــا بالنســبة للطائــر اآلخــر فهــو مــا يــزال فــي حالــة صحيــة جيــدة، و مــا زال جهــاز التتبــع لديــه يســجل حــاالت 
ــات فــي ملتقــى  ــه يقــوم برحــالت قصيــرة حــول جبــال الحجــر وبيــن مــرادم نفاي تنقــل بلغــت 3900 مــكان بــدءًا مــن ديســمبر 2016 مبينــًا أن

وبدبــد وقريــات وغالبــًا مــا يكــون قابعــًا فــي الجبــال المحيطــة بمحميــة الســرين. 

ــة مــن المســاعديين الميدانييــن  ــق الجمعي ــات بشــكل شــهري مــن قبــل فري ــور الرخمــة حــول مــرادم النفاي كمــا يجــري حصــر أعــداد طي
فــي مصيــرة، حيــث تبيــن مــن خــالل هــذه العمليــة أهميــة مــرادم النفايــات كمصــدر رئيســي للغــذاء وبالتالــي كموقــع هــام لمراقبــة طيــور 

الرخمــة المتوطنــة منهــا أو المهاجــرة.

ــز ذلــك فيمــا يتواصــل  ــة وســيتم تعزي ــة منــذ 2012 بقــوة علــى قيمــة دراســة البيئــة الفضائيــة للرخمــة المصري لقــد برهنــت األبحــاث الجاري
المشــروع حيــث ســيتم إيــالء أهميــة خاصــة لعمليــات حصــر أعــداد الطيــور المتواجــدة فــي مــرادم النفايــات، ومســوحات التعشــيش، 
وتقييــم التهديــدات والتتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة. كمــا ستشــمل األنشــطة المســتقبلية أيضــًا إشــراك المجتمــع وتوعيــة الجمهــور 

وإشــراك المعنييــن وهــو أمــر مهــم لتنســيق آثــار أعمــال التطويــر الكبــرى التــي شــهدتها مــرادم النفايــات علــى الرخمــة المصريــة.

تثبيت جهاز التتبع على فرخ الرخمة المصرية 
وإطالقه، يناير
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مشاريع التوعية المجتمعية

حملة "فليغرسها" الستزراع األشجار المحلية
اســتكملت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حملــة اســتزراع األشــجار المحليــة فــي عــام 2016 تحــت رعايــة مجموعــة نمــاء. وتمثــل الهــدف مــن هــذه 
الحملــة فــي اســتزراع األشــجار المحليــة وكذلــك إشــراك المتطوعيــن ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة اســتزراع األشــجار المحليــة. وركــزت هــذه 
الحملــة علــى منطقــة ُظفــار التــي تعــد موطنــًا لمــا يربــو علــى 800 نــوع مــن أصــل 1200 نــوع مــن أنــواع األشــجار الُعمانيــة المحليــة، كمــا أن هــذه 
المنطقــة تواجــه خطــر التصحــر وتتعــرض للرعــي الجائــر وغــزو ألنــواع دخيلــة علــى البــالد مــن األشــجار. وأقامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن 

خــالل هــذه الحملــة عالقــات وطيــدة مــع المجتمــع المحلــي والمســؤولين والمتطوعيــن والمــدارس والجامعــات والكليــات. 
تمكنــت الجمعيــة خــالل ســنوات الحملــة مــن زراعــة مــا يربــو عــن 7500 شــجرة، بالتعــاون والعمــل المشــترك مــع الجهــات التــي نديــن لهــا 

ــة والتعليــم. ــة ُظفــار ووزارة التربي ــة وبلدي ــة والشــؤون المناخي ــروة الســمكية ووزارة البيئ ــان، منهــا وزارة الزراعــة والث بالشــكر والعرف

ــواٍع مختلفــٍة فــي المنتزهــات   فــي عــام 2016 جــرت أنشــطة االســتزراع فــي شــهري أبريــل وســبتمبر حيــث تــم اســتزراع 200 شــجرة مــن 7 أن
ــك بســمة خيــر. ــد مــن المتطوعيــن بمــا فــي ذل والمــدارس والكليــات وجمعيــات المــرأة وبعــض األماكــن العامــة وبمســاعدة العدي

المسابقة الوطنية الخامسة للخطابة البيئية العامة لطالب الكليات والجامعات
أقامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة المســابقة الخامســة للخطابــة البيئيــة لطــالب الكليــات والجامعــات، بالتعــاون مــع مجموعــة عمــل اإلمــارات 
للبيئــة )EEG(، بهــدف التعبيــر عــن تقديرنــا للبيئــة وإدراكنــا للتحديــات الصعبــة التــي تواجههــا، وذلــك مــن خــالل إجــراء األبحــاث والدراســات 

ومــن خــالل تنظيــم النقاشــات والحلقــات الدراســية.

ــا ومشــكالت بيئيــة معاصــرة ذات شــأٍن  شــارك 172 طالبــًا وطالبــة مــن كافــة أرجــاء الســلطنة فــي تحــدي المســابقة إلعــداد وعــرض قضاي
بيئــي، كمــا ُاتيَحــت لهــم الفرصــة إلظهــار مســتويات معرفتهــم ومواهبهــم، إضافــة إلــى أن المســابقة شــكلت فرصــة مناســبة للتواصــل 

والتعــارف مــا بيــن الجهــات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص. 
وقــد أقيمــت المســابقة تحــت رعايــة بنــك )HSBC( وشــركة أوكســيدنتال ُعمــان )الراعيــان الذهبيــان( والشــركة الُعمانيــة العالميــة للتنميــة 
واالســتثمار )الراعــي الفضــي( وشــركة شــل ُعمــان للتســويق وشــل ُعمــان للتنميــة )الرعــاة البرونزييــن( وبدعــم مــن تراكــس ُعمــان وكيمجــي 
رامــداس وبينكــي بيــل وفنــدق كــراون بــالزا مســقط. وقــد أقيمــت المســابقة يومــي 17-16 أكتوبــر تحــت رعايــة معالــي الدكتــورة راويــة بنــت 

ســعود البوســعيدي، وزيــرة التعليــم العالــي. 
تم تشكيل لجنة تحكيم خاصة لتقييم أداء المشاركين، وقد ضمت شخصيات مرموقة هم: 

الفاضل/ ياسر بن عبد اهلل سليمان، حاكم المنطقة العشرين )20( السابق ألندية” التوست ماسترز الدولية"   •
الفاضل/عبد العزيز المدفع، نائب رئيس مجموعة عمل اإلمارات للبيئة، اإلمارات العربية المتحدة  •

الدكتور/ مهدي أحمد جعفر، مستشار مستقل في التنمية المستدامة – ريادة  •
الدكتورة/ فاطمة بنت سعيد الحجري، مديرة دائرة مسوحات الخريجيين في وزارة التعليم العالي.  •
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الفرق الفائزة
التغيــر المناخــي: التاثيــر علــى األمــن المائي: جامعة الســلطان 
قابــوس )عبيــر ســعود الجــردي، الغاليــة ناصــر الربخــي، شــريفة 

خميــس القطيطــي، عوض ســيف الهاشــمي(

مــوارد الطاقــة البديلــة: خيــارًا قابــاًل للتطبيــق؟ الكليــة الحديثة 
للتجــارة والعلــوم )عائشــة درويــش المطروشــي، غديــر ناصــر 
الحميــدي، عمــر محمــد البلوشــي، عبــد اهلل محمــد البلوشــي(

أهــداف التنميــة الُمســتدامة: مســار جديــد للبشــرية! جامعــة 
نــزوى )هاجــر يعقــوب الجابــري، مريــم عبــد اهلل الشــماخي، أمــل 

علــي الســعيدي، هــارون عيســى القرنــي(

الرســتاق  كليــة  االســتدامة؟  أيــن  اإللكترونيــة:  المخلفــات 
للعلــوم التطبيقيــة )عبــد الرحمــن محمــد الجهضمــي، زيانــة 
ســلطان الرواحــي، عبــد الرحمــن محمــد البلوشــي، ســهام 

الحنظلــي( محمــد 

وبعــد تحقيــق النجــاح المبهــر فــي المســابقة الوطنيــة، تــم 
ــد مــن مهــارات  تدريــب الفائزيــن ومنحهــم وصقلهــم بالمزي
اإللقــاء مــن قبــل الفاضــل ياســر ســليمان ومعهــد كيمجــي 

للتدريــب. 

وفــي نهايــة شــهر نوفمبــر توجهــت الفــرق الفائــزة إلــى دبــي 
للمشــاركة فــي المســابقة اإلقليميــة، ومــن دواعــي فخرنــا 
واعتزازنــا أن فرقنــا الُعمانيــة مــن الكليــة الحديثــة للتجــارة 
المراكــز  علــى  حصلــت  قــد  نــزوى  جامعــة  ومــن  والعلــوم 
األولــى فــي دبــي، أمــا الفــرق الفائــزة بالمركــز الثانــي فــي ُعمان 
مــن الكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم ومــن معهــد ُعمــان 
للتمريــض فقــد فــازت بالمراكــز الثانيــة فــي دبــي، بينمــا فــازت 
الفــرق الثالثــة فــي ُعمــان مــن الكليــة التقنيــة العليــا ومــن 
فــي  الثالــث  بالمركــز  التطبيقيــة  للعلــوم  الرســتاق  كليــة 

دبــي.

ويســر جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بهــذه المناســبة أن تتقــدم 
بجزيــل الشــكر لمعالــي محمــد بــن ســالم التوبــي وزيــر البيئــة والشــؤون المناخيــة الــذي خــص الفــرق الفائــزة بالكثيــر مــن التكريــم وحــرص 

علــى مقابلتهــم ومناقشــة القضايــا البيئيــة المختلفــة معهــم.

عقب النجاح الكبير للمسابقة الوطنية، تم تدريب الفائزين على 
مهارات الخطابة من قبل ياسر سليمان ومعهد كيمجي للتدريب
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مبادرة ساعة األرض لعام ٢٠١٦
شــهد عــام 2016 نجاحــًا مبهــرًا مــن حيــث مشــاركة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي المبــادرة العالميــة المعروفــة باســم ســاعة األرض، والتــي 
تهــدف إلــى اإلعــراب عــن مخاوفنــا وتوجســاتنا إزاء مســتقبل كوكبنــا مــن خــالل تنفيــذ شــيء بســيط، غيــر أنــه الفــت للنظــر فــي الوقــت ذاتــه، 
أال وهــو إطفــاء األنــوار لمــدة ســاعة واحــدة فــي آخــر يــوم ســبت مــن شــهر مــارس فــي تمــام الســاعة 8:30 مســاًء. وكان مــن دواعــي فخرنــا 
أن ندخــل فــي شــراكة فيهــا مــع كل مــن الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، شــركة صحــار لأللمنيــوم، شــركة تــاول الهندســية، 

شــركة النفــط الُعمانيــة للمصافــي والصناعــات البتروليــة )أوربــك(، دليــل للنفــط، الشــركة المتحــدة للطاقــة. 

كمــا تضمــن الرعــاة العينيــون كل مــن: شــركة شــل الُعمانيــة للتســويق وفنــدق كــراون بــالزا مســقط وشــركة أفيــردا للخدمــات البيئيــة 
وشــركة مشــاريع مصطفــى ســلطان وتــالل مســقط لمضمــار الجولــف، بينكــي بيــل، نوفيــل، تالنتــز، ميــاه تنــوف، جــي تــي ســتيجتيك.

وباالســتعانة بوســائل التواصــل االجتماعــي ووســائل التواصــل التقليديــة، تلقــت الجمعيــة تعهــدات مــن شــركات القطاعيــن الخــاص والعام 

والمؤسســات الحكوميــة والتربويــة يقضــي بإطفائهــا لألنــوار لمــدة ســاعة واحــدة خــالل المبــادرة، فكانــت المبــادرة خيــر مثال على المشــاركة 
المجتمعيــة، ولقــد اختتمــت بتنفيــذ فعاليــٍة عائليــٍة أقيمــت فــي نــادي تــالل مســقط الريفــي لمضمــار الجولــف وتضمنــت ألعابــًا وأنشــطة 
ترفيهيــة، كمــا تــم توزيــع بعــض الهدايــا علــى الحضــور تضمنــت شــموع ومصابيــح موفــرة للطاقــة وأكيــاس قابلــة إلعــادة االســتخدام، كمــا 

تــم تجميــع النفايــات اإللكترونيــة إلرســالها للتدويــر.

هــذا وركــزت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة علــى إضافــة محتــوى محلــي مناســب إلــى موقعنــا 
وتشــجيع   www.omanearthhour.org األرض  لســاعة  المخصــص  اإللكترونــي 
الكليــات والشــركات واألفــراد فــي جميــع أنحــاء الســلطنة علــى المشــاركة فــي الحملــة 
المختلفــة  زيــارات للكليــات  إجــراء  تــم  مــن خــالل تنظيــم فعاليــات خاصــة بهــم، كمــا 
بهــدف تعييــن وتوظيــف ســفراء مــن الطــالب لحملــة ســاعة األرض يقومــون بتشــجيع 
ومســاعدة بقيــة الطــالب علــى دعــم الحملــة والمشــاركة فــي إطفــاء األضــواء، كمــا قامــت 
الفــرق الجامعيــة المشــاركة فــي برنامــج جمعيــة البيئــة الُعمانيــة للمجموعــات البيئيــة 
فــي الكليــات والجامعــات بتنظيــم فعالياتهــم الخاصــة ضمــن الحــرم الجامعــي لالحتفــاء 

بســاعة األرض. 

ولقــد تلقــت الجمعيــة دعمــًا إعالميــًا مــن كل مــن تراكــس ُعمــان ودار القمــة للصحافــة 
للنشــر )"مســقط ديلــي" و"األســبوع" بنســختيه اإلنجليزيــة والعربيــة( ومجموعــة مســقط 
لإلعــالم )جريــدة الشــبيبة وجريــدة "تايمــز أوف ُعمــان"( ومجلة "الرؤية" وإذاعــة "ميرج إف إم" 
وإذاعــة "الوصــال إف إم"، مــا مكــن الجمعيــة مــن توصيــل رســالتها إلــى مختلــف أرجاء ُعمان 
ومــن إشــراك المتطوعيــن. وتشــرفت الجمعيــة بمشــاركة كل مــن دار األوبــرا الســلطانية 
مســقط  وجامــع الســلطان قابــوس األكبــر وبلديــة مســقط وجامعــة الســلطان قابــوس 

فــي هــذه المبــادرة وإطفــاء األضــواء غيــر الضروريــة لديهــم. 
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برنامج صيفكم بيئة
اســتكملت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة األنشــطة الصيفيــة لنشــر التثقيــف واإلرشــاد مــن 
خــالل تنفيــذ برنامــٍج اســتمر لمــدة أســبوعين مخصــص لألطفــال مــن كافــة األعمــار، 
جــرى تنظيمــه بدعــم كريــم مــن شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، حيــث قــام 72 مــن الطــالب 
بالمشــاركة فــي برنامــج صيفكــم بيئــة الــذي تضمــن نشــاطات مختلفــة حــول مواضيــع 
متعــددة منهــا: أهميــة زراعــة النباتــات المحليــة، التنــوع اإلحيائــي، اكتشــاف األحيــاء 

الدقيقــة، التصويــر الضوئــي، الفنــون، الحــرف الصديقــة للبيئــة، التصميــم الرقمــي.

برنامج التثقيف المدرسي

يهــدف برنامــج التثقيــف المدرســي البيئــي الــذي تنفــذه الجمعيــة برعايــة  كريمــة مــن شــركة 
تنميــة نفــط ُعمــان، إلــى نشــر ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي لــدى فئــة الناشــئة مــن الطــالب، 
ُعمــان.  فــي ســلطنة  المــدارس  ــم خصيصــًا لطــالب  برنامــٍج تعليمــي ُصمِّ وذلــك مــن خــالل 
وتســعى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن خــالل هــذا البرنامــج الــذي يســتمر لمــدة عاميــن وتنفــذه 
الجمعيــة بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم إلــى شــرح وبيــان أربــع مواضيــع بيئيــة هــي: 
الطاقــة والميــاه والتنــوع اإلحيائــي والبصمــة البيئيــة والمــدارس الخضــراء، حيــث تــم خــالل عــام 
2016 وبمســاعدة مجموعــة مــن المتطوعيــن، زيــارة 45 مدرســة لشــرح أول موضوعيــن وهمــا 
الطاقــة والميــاه، والتنــوع اإلحيائــي، اعتمــادًا علــى مروحــٍة مــن األلعــاب التفاعليــة والعــروض 
المرئيــة التــي قدمهــا فريــق الجمعيــة فــي مــدارس مختلفــة فــي مصيــرة ومســقط والســوادي 

ــري والبريمــي. ــورة وعب والرســتاق وصــور والمصنعــة ومســندم والخاب

المجموعات البيئية في الكليات والجامعات

ــذ برنامــج المجموعــات البيئيــة برعايــة كريمــة مــن شــركة بــي بــي ُعمــان، وهــو  ُينفَّ
يســتهدف طــالب الجامعــات والكليــات تحديــدًا، بغيــة نشــر ورفــع مســتوى الوعــي 
بينهــم وتشــجيعهم علــى اتخــاذ زمــام المبــادرة إلطــالق المبــادرات الهادفــة إلــى 
تغييــر بيئتهــم نحــو األفضــل، شــمل البرنامــج شــريحة واســعة مــن الطــالب ونجــح 
فــي تأســيس شــبكة للتواصــل مــا بيــن مؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة 

ُعمــان.

تأمــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن خــالل هــذا البرنامــج إلى العمل مــع المجموعات 
البيئيــة القائمــة فــي بعــض الكليــات والجامعــات والتشــجيع علــى تأســيس مجموعــات فــي تلــك المؤسســات التــي ال يوجــد بهــا مثــل هــذه 
المجموعــات، علــى أن كل مجموعــة يجــب أن تضــم مجموعــة مــن طــالب الكليــة أو الجامعــة إضافــة إلــى أعضــاء الهيئــة اإلداريــة، وأن تكــون 
مســؤولة عــن تنظيــم فعاليــات وأنشــطة هادفــة إلــى نشــر الوعــي البيئــي فــي محيــط المؤسســة، ولقــد أتاحــت هــذه المجموعــات المجــال 
لتبــادل األفــكار والمعلومــات المتعلقــة بالمواضيــع والقضايــا البيئيــة المختلفــة، وقامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بدعــم هــذه المجموعــات 

مــن خــالل عــرض أعمالهــم فــي صفحــات التواصــل االجتماعــي ومــن خــالل تأميــن التدريــب والتوجيــه الــالزم لهــا.

وبالتعــاون مــع ســفراء الجمعيــة مــن المتطوعيــن ومــع مؤسســة "رؤيــة الشــباب" فقــد اســتقطب هــذا البرنامــج 7 كليــات وجامعــات وهــي: 
جامعــة نــزوى وجامعــة الشــرقية والكليــة التقنيــة العليــا والكليــة التقنيــة بإبــراء وكليــة عبــري للعلــوم التطبيقيــة وكليــة نــزوى للعلــوم 

التطبيقيــة وجامعــة الســلطان قابــوس.
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وفــي شــهر نوفمبــر حضــر 45 طالــب مــن الجامعــات المشــاركة ورشــة عمــل عــن القيــادة بتنظيــم مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وبالتعــاون 
مــع "الردهــة" ، حيــث شــملت الجلســات مواضيــع عــن التهيئــة والتقديــم والعمــل الجماعــي وإدارة الوقــت والمهــارات المتعلقــة بــإدارة 

الفعاليــات. 

وقــد تألفــت لجنــة التحكيــم التــي قامــت بتقييــم أنشــطة وأعمــال المجموعــات البيئيــة مــن الفاضــل أحمــد الراشــدي )عضــو فــي المجلــس 
ــد الحتالــي،  ــة الشــباب"، والفاضــل خال ــة لـ"لرؤي ــرة تنفيذي ســة ومدي التنفيــذي لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة(، والفاضلــة مريــم العامــري، ُمؤسِّ
مستشــار بيئــي فــي شــركة بــي بــي، والفاضــل ياســر ســليمان، حاكــم المنطقــة العشــرين )20( الســابق ألنديــة” التوســت ماســترز الدوليــة"، 
كمــا تــم منــح الفــرق الفائــزة جوائــز تقديريــة خضــراء مــن خــالل هــذه الورشــة التــي أتاحــت المجــال للطــالب المشــاركين لعــرض أعمالهــم 
وإنجازاتهــم، ويســرنا أن نتقــدم وأن نبــارك لفريــق الكليــة التقنيــة العليــا لفــوزه بالمركــز األول، ولفريــق جامعــة الشــرقية لفــوزه بالمركــز 
الثانــي، ولفريــق جامعــة الســلطان قابــوس لفــوزه بالمركــز الثالــث. كمــا ونــود أن نعبــر عــن غايــة امتناننــا وشــكرنا لشــركة " العربيــة عبــر 
البــّر" علــى دعمهــم الكريــم فــي تقديــم الجائــزة للفائزيــن والتــي هــي عبــارة عــن رحلــة جماعيــة لبنــدر الخيــران والتــي تتضمــن التجديــف 

والبحــث عــن الكنــز وحمــالت تنظيــف للشــاطئ. 
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مشروع تمكين المرأة وتثقيفها بيئيًا

المــرأة  تمكيــن  مشــروع  الُعمانيــة  البيئــة  جمعيــة  أطلقــت 
ــًا فــي عــام 2009 بهــدف رئيســي هــو إيقــاظ حــس  وتثقيفهــا بيئي
المســؤولية عنــد النســاء اتجــاه بيئتهــم وتمكينهــم مــن القيــام 
ــد ودراســة بعــض المشــاكل  بواجباتهــم البيئيــة مــن خــالل تحدي
البيئيــة التــي تعانــي منهــا مناطقهــن، ثــم قامــت بتدريــب هــؤالء 
النســوة علــى مهــارات إجــراء وتنفيــذ الدراســات واألبحــاث لمناقشــة 
قضايــا بيئيــة معينــة ثــم التعبيــر عنهــا كتابيــًا علــى شــكل مقــاالت 
مؤهلــة للتنافــس مــع بقيــة النســاء الالتــي شــاركن فــي المشــروع 
مــن مســقط وصاللــة ونــزوى وصــور وصحــار وعبــري وينقــل وخصــب، 
ــق جمعيــات المــرأة الُعمانيــة فــي  ــم اختيارهــن عــن طري ــي ت والالت

المناطــق المذكــورة.

مجلــس  أعضــاء  بيــن  مــا  اللقــاءات  ترتيــب  ذلــك  بعــد  جــرى  ثــم 
الشــورى والنســاء الفائــزات فــي المســابقة، وذلــك بهــدف مناقشــة أســاليب معالجــة المشــاكل البيئيــة المطروحــة ودفــع الظــروف البيئيــة 

نحــو األحســن مــن جهــة، وإشــراك النســاء فــي عمليــات صنــع القــرار مــن جهــة أخــرى. 

انطلقــت المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع برعايــة كريمــة مــن شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، حيــث ُأتيــح المجــال ضمــن هــذه المرحلــة أمــام إحــدى 
الفائــزات للتعمــق وإجــراء المزيــد مــن االســتقصاء والبحــث فــي المشــكلة البيئيــة المطروحــة، وتــم اختيــار الفاضلــة بثينــة العلــوي التــي 
ناقشــت موضــوع التأثيــر البيئــي لمنجــم الذهــب المهجــور فــي واليــة ينقــل، كــي ُيصــار إلــى تشــيكل لجنــة توجيهيــة تضــم ممثليــن عــن 
الجهــات الحكوميــة المعنيــة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى حلــول قابلــة للتطبيــق لهــذه المشــكلة، وبهــدف تحديــد هــذه الحلــول تــم 
تعييــن خبــراء بيئيــن وجيولوجييــن إلجــراء تقييــم يعمــل علــى تحديــد المخاطــر البيئيــة الموجــودة حاليــًا وتقديــم بيانــات وأدلــة تســاعد 
علــى وضــع خطــِة عمــٍل مناســبة تــؤدي فــي طبيعــة الحــال إلــى تحســين الظــروف البيئيــة والصحيــة للمناطــق الســكنية المجــاورة لمنجــم 

الذهــب هــذا.

ويهــدف هــذا المشــروع إلــى نشــر ورفــع مســتوى الوعــي لــدى النســاء الُعمانيــات إزاء القضايــا البيئيــة، وإلــى تعزيــز مشــاركتهّن المدنيــة 
فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تأميــن شــركاء مــن المجتمــع لتــرأس جلســات المشــاركة العامــة وإلطــالع معارفهــم والمحيطيــن بهــم علــى 
فوائــد ومزايــا صحــة مجتمعاتهــم البيئيــة والعامــة، كمــا يهــدف البرنامــج أيضــًا إلــى خلــق شــراكات بيــن األطــراف المعنيــة لتعزيــز التعــاون 

بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات العامــة والقطــاع الخــاص فــي ُعمــان. 

وقامــت الجمعيــة مــن خــالل هــذا المشــروع بإشــراك العديــد مــن األطــراف المعنيــة متضمنــًا ذلــك والــي ينقــل وجمعيــة المــرأة الُعمانيــة 
ووزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة اإلســكان والهيئــة العامــة للمناجــم. 

طائر الغاق، بندر الخيران، ن جورجيو
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أنشطة التواصل األخرى مع المجتمعات المحلية والمدارس
فــي ســياق تحقيــق أهــداف الجمعيــة لنشــر الوعــي البيئــي وتفعيــل دور األعضــاء، ينشــط قســم شــؤون المجتمــع والتوعيــة البيئيــة لتنفيــذ 
العديــد مــن المحاضــرات والفعاليــات واألنشــطة المختلفــة التــي تســتهدف الوصــول إلــى كافــة شــرائح المجتمــع بشــكل عــام مــع التركيــز 
علــى الصياديــن والنســاء واألطفــال فــي المــدارس، ولقــد توســعت نشــاطات الجمعيــة فــي هــذا اإلطــار مــن خــالل افتتــاح مكتــب الجمعيــة 

فــي ظفــار الــذي أصبــح نقطــة ارتــكاز وانطــالق للعديــد مــن الفعاليــات هنــاك.

ــَة فــي عــام 2016 فــي كل مــن محافظــات مســقط والشــرقية والباطنــة وظفــار واســتهدفت  ــَة وتوعوي نّظمــت الجمعيــة أنشــطًة تواصلي
طــالب المــدارس والمجتمــع ككل. وقــد خصصــت الجمعيــة عروضــًا مرئيــًة تتناســب مــع كل مجتمــع علــى حــدة اســتنادًا إلــى طبيعــة بيئاتــه 
المحليــة وتنوعــه اإلحيائــي. وتضمنــت العــروض المرئيــة مواضيــع مختلفــة مثــل: الجنــي الُمســتدام لمحصــول اللبــان والتنــوع اإلحيائــي فــي 

ُعمــان وأبحــاث جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وإعــادة التدويــر والتغّيــر المناخــي وحمــالت التنظيــف وجهــود الجمعيــة للصــون والحمايــة.

وقــد قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة باســتهداف النســاء واألطفــال فــي جميــع أرجــاء الســلطنة فــي اعتبــار أنهــم يشــّكلون الدوافــع 
الرئيســية التــي ُتســهم فــي إحــداث التغييــر فــي المجتمــع، حيــث عمــدت الجمعيــة إلــى تنظيــم المحاضــرات التوعويــة البيئيــة حــول 
العناصــر اإلحيائيــة الهامــة واألســاليب التــي مــن خاللهــا يمكــن أن تؤّثــر علــى البيئــة المحيطــة بنــا، الجديــر بالذكــر أن المحاضــرات والعــروض 

ــم إلقائهــا علــى جمعيــات المــرأة الُعمانيــة علــى مــدار العــام.  المرئيــة للمــدارس والجامعــات والكليــات ت

كمــا اســتكملت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل عــام 2016 تنفيــذ حمــالت التنظيــف والمحاضــرات العامــة والرحــالت الميدانيــة، وذلــك فــي إطــار 
أهــداف الجمعيــة الرئيســية لفتــح المجــال أمــام األعضــاء للمشــاركة فــي النشــاطات المختلفــة.
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برنامج بناء القدرات

شــهدت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة نمــوًا مضطــردًا علــى مــدار الســنوات العشــرة الماضيــة، وال يــزال تدريــب الُعمانييــن فــي مجــال الحفــاظ 
علــى البيئــة هــو هدفنــا الــذي نضعــه نصــب أعيننــا. ولقــد وجدنــا أنفســنا عــام 2011 ُمرغميــن علــى مواجهــة عمليــة إعــادة هيكلــة كبــرى 
ذهــا الجمعيــة وتــود أن تســتمر فــي القيــام  لموظفينــا حتــى يتســّنى لنــا مواكبــة المســؤوليات المتعاظمــة والمشــاريع الكبــرى التــي ُتنفِّ

بهــا. 

ولقــد اتفــق أعضــاء المجلــس التنفيــذي للجمعيــة علــى أن أولــى المهــام التــي تضطلــع بهــا الجمعيــة يتمثــل فــي تدريــب الخريجيــن 
الُعمانييــن علــى خطــط صــون وحمايــة البيئــة وعلــى أصــول العمــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المحليــة، وذلــك مــن 

ــة فــي ســلطنة ُعمــان. ــى كــوادر القــوى العامل ــة وتأهيلهــم لالنضمــام إل ــدى الجمعي خــالل توظيفهــم ل

ولقد عكفت جمعية البيئة الُعمانية منذ 2012 على مسارعة الخطى في مجال بناء القدرات.
 ولقد تم إدراج ثمانية مواطنين ُعمانيين ضمن برنامج بناء القدرات في عام 2016. 

برنامج تدريب الُعمانيين 
علــى الرغــم مــن تــدرب الخريجيــن علــى مجــال معيــن مــن مجــاالت إدارة المنظمــات األهليــة، إال أن كل واحــد منهــم يتــرك برنامــج التدريــب 

وقــد اكتســب خبــرات فــي المجــاالت التاليــة: 

إدارة المنظمات األهلية   •
إدارة المشاريع   •

إدارة صون البيئة وحمايتها  •
خبرات في مجال األبحاث الميدانية   •

التواصل المجتمعي   •
نشر الوعي  •

إدارة المتطوعين   •

أسماء البلوشية
تخرجــت أســماء مــن جامعــة الســلطان قابــوس فــي عــام 2011 بدرجــة البكالوريــوس فــي 
العلــوم البحريــة. وتــم توظيفهــا فــي عــام 2012 فــي الجمعيــة كمنســقة إلدارة المشــاريع فــي 
قســم األبحــاث وصــون البيئــة ومــا زالــت تعمــل حتــى اآلن بشــغٍف وتفــاٍن، تضّمنــت مهامهــا 
المســاعدة فــي اإلجــراءات االستشــارية وإعــداد المقترحــات والتقاريــر واســتصدار التراخيــص 
والمشــاركة فــي األبحــاث، وكان لهــا دوٌر بــارٌز فــي االجتماعــات التــي ُعقــدت مــع والــي مصيــرة، 
وبالعمــل المشــترك مــع جمعيــة المــرأة الُعمانيــة، وبتقديــم العديــد مــن العــروض المرئيــة، 
محققــًة بذلــك النجــاح فــي تقويــة وتعزيــز برنامــج الجمعيــة للتواصــل المجتمعــي والتأكيــد 
علــى إشــراك نتائــج المشــاريع العلميــة مــع الجهــات الــذات الصلــة وإطالعهــم عليهــا. وقــد 
ســافرت أســماء، مــن خــالل هــذا البرنامــج، إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة وجنــوب أفريقيــا 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة واألردن والكويــت وتركيــا، وحضــرت العديــد مــن ورش العمــل 
هــذا العــام؛ األمــر الــذي مّكنهــا مــن تعزيــز معارفهــا وصقلهــا وتوســيع شــبكة عالقاتهــا 
والنهــل مــن خيــرات وخبــرات المــوارد المتخصصــة، ففــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2016، 
قامــت أســماء بالمشــاركة فــي النــدوة المتنّقلــة حــول التخطيــط واإلدارة فــي مجــال الســياحة 

مــت مــن ِقَبــل جامعــة واليــة كــوالرادو )CSU(، فقــد تــم منحهــا بعثــة  فــي المناطــق المحمّيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والتــي ُنظِّ
ــي ، حيــث تضمنــت هــذه  ــات المتحــدة األمريكيــة مــن خــالل برنامــج المســاعدة التقنيــة الدول ــة الوالي ــة مــن قبــل وزارة داخلي علميــة كامل
ــا. كمــا  ــا الجنوبيــة ومنتان ــورادو  وييومينــج وداكوت ــع فــي كول ــات األرب ــة وللمنتزهــات الوطنيــة فــي الوالي ــارات للمناطــق المحمّي البعثــة زي
حضــرت أيضــًا ورشــة عمــل لخبــراء المحيــط فــي دول الخليــج التــي انعقــدت فــي الكويــت مــن شــهر أبريــل حيــث قّدمــت عرضــًا مرئيــًا حــول 
المشــاريع البحريــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة. وتحــرص أســماء علــى البــدء بالعمــل فــي مجــال تحويــل بيانــات األبحــاث إلــى مــواد تثقيفيــة 

توعويــة وإرشــادية وكذلــك البــدء بتســخير جهودهــا بشــكل أكبــر علــى إجــراءات وأعمــال الصــون. 
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سهام التويجرية 
بعــد أن انضّمــت ســهام إلــى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي نهايــة عــام 2014 كمســاعدة إداريــة، 
حضــرت دورة فــي األمــور الماليــة، ثــم خضعــت لتدريــب لتكتســب مهــارات اإلدارة المكتبيــة، 
إضافــًة إلــى قيامهــا بمهــام وأعمــال فّعالــة متعلقــة بشــؤون العامليــن فــي الجمعيــة مثــل: 
أيضــًا كتابــة  اإلداريــة  العقــود. ومــن ضمــن مهامهــا  الموظفيــن وتجديــد  حفــظ ســجالت 
المراســالت، وحفــظ أدق الســجالت وقواعــد البيانــات، والترجمــة والقيــام باألمــور اللوجيســتية. 
وتقــوم ســهام أيضــًا بتقديــم المســاعدة فــي األمــور الحســابية. ولكونهــا عضــو مهــم فــي 
الفريــق اإلداري، كانــت قــد قدمــت دعــم كبيــر منقطــع النظيــر لكافــة مشــاريع الجمعيــة. 

وتتقــدم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بالتهنئــة لســهام بمناســبة قــدوم مولودهــا الثانــي. 

جمعة الحميدي، غاسي الفارسي، جمعة العريمي
بــدأ جمعــة وغاســي وجمعــة العمــل مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بــدوام جزئــي للمســاعدة 
فــي األعمــال الميدانيــة فــي جزيــرة مصيــرة، وعلــى الرغــم مــن أنــه تــم توظيفهــم وتدريبهــم 
مــن ِقَبــل الجمعيــة للمســاعدة فــي المســوحات الميدانيــة لمشــروع ســالحف الريمانــي، إال أن 
مســاهماتهم كانــت مميــزة جــدًا فــي مجــال بنــاء العالقــات مــع أبنــاء المجتمــع المحلــي فــي 

مصيــرة. وبعــد انتقالهــم للعمــل بــدوام كامــل مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ أربــع ســنوات فقــط أصبحــت لهــم مســاهمات أساســية في 
األعمــال الميدانيــة لمشــروع أبحــاث وصــون الســالحف البحريــة ومشــروع النهضــة للحيتــان والدالفيــن ومشــروع أبحــاث وصــون طيــور الرخمــة 
المصريــة. وقــد شــملت التدريبــات التــي تلّقوهــا فــي الجمعيــة أســاليب المســوحات الميدانيــة واســتخدام الحاســب اآللــي واللغــة االنجليزيــة 
والطباعــة وتحديــد أنــواع الطيــور وتتبعهــا وتحديــد أنــواع الحيتــان والدالفيــن. اكتســب المســاعدون الميدانيــون خبــرة ال بــأس بهــا مــن 
ــدوٍر أساســٍي  ــا والمملكــة المتحــدة، ممــا أّهلهــم للنهــوض ب ــات المتحــدة األمريكيــة وهولنــدا وبلغاري خــالل العمــل مــع خبــراء مــن الوالي
فــي مشــروع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة الجديــد للوســائل الُمســتدامة للصيــد مــن أجــل صــون الســالحف البحريــة، الــذي عملــوا مــن خاللــه 
جنبــًا إلــى جنــب مــع علمــاء بحرييــن ومتطّوعيــن مــن جامعــة الســلطان قابــوس. ولقــد تطــورت المهــارات التقنيــة للمســاعدين الميدانييــن 
وتحديــدًا فــي مجــال أبحــاث الرخمــة المصريــة واكتســبوا مهــارات فــي تحديــد أنــواع الطيــور ومواصفاتهــا وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتقييــم 
ــي  ــور، واســتخدام نمــوذج االتحــاد الدول ــم الطي ــي لعل ــر التابعــة لالتحــاد البريطان ــور الرخمــة وفــق أصــول التكاث ــر طي ــات تكاث نجــاح عملي
لصــون الطبيعــة )IUCN( لتقييــم المخاطــر الُمعتِمــد علــى درجــات الضغط/الحالة/االســتجابة الــذي يعمــل علــى اكتشــاف وقيــاس حــدة 
التأثيــرات الســلبية علــى كٍل مــن األنــواع وموائلهــا الطبيعيــة. كان للمســاعدين الميدانييــن دورأً فاعــاًل فــي تنســيق جهــود جمعيــة البيئــة 

الُعمانيــة لتنظيــف شــواطئ تعشــيش الســالحف إثــر حادثــة غــرق إحــدى الســفن التجاريــة ُقبالــة ســواحل مصيــرة

نهيلة السليمانية
وهــي حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــوم األحيــاء التطبيقيــة مــن الكليــة 
التقنيــة العليــا ودرجــة الماجيســتير فــي اإلدارة والمراقبــة البيئيــة من جامعــة نوتينغهام 
ماليزيــا. بــدأت عملهــا مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي عــام 2013 بمهنــة منســقة شــؤون 
التعليــم لتمنــح الجمعيــة الكثيــر مــن الدعــم والنمــو، حيــث عملــت بشــكل مباشــر مــع 
طــالب التعليــم العالــي أثنــاء تنفيــذ مســابقة الخطابــة البيئيــة العامــة لطــالب الكليــات 
والجامعــات مــن خــالل التنســيق مــع المشــرفين ومــع فرق الطــالب لضمان تأهيــل وتدريب 
المئــات مــن الطــالب مــن مختلــف كليــات وجامعــات الســلطنة ُقبيــل المشــاركة فــي 
المســابقة. قامــت نهيلــة خــالل فتــرة عملهــا مــع الجمعيــة بإنتــاج مــواٍد تعليميــٍة متعــددٍة 
وتنظيــم برنامــج صيفكــم بيئــة المخصــص ألطفــال مســقط، وكان لهــا مشــاركات فــي 
مؤتمــراٍت عالميــة مثــل مؤتمــر تونــس لتطويــر المجتمــع األهلــي فــي مجــال التعليــم 
البيئــي، والمؤتمــر العالمــي لليونيســكو حــول التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة 

فــي اليابــان. بــدأت نهيلــة عــام 2016 بالعمــل علــى برنامــج تعليمــي مكثــف يرّكــز بشــكل حصــري علــى موضــوع حفــظ الطاقــة. وبعــد زواجهــا 
وانتقالهــا للعيــش خــارج مســقط، فقــد تركــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ولكنهــا مازالــت تتطــّوع فــي برامــج الجمعيــة بشــكل مســتمر، 

ونحــن نتمنــى لهــا حظــًا موفقــًا. 
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عبد العزيز العلوي
يشــغل عبــد العزيــز العلــوي منصب منســق شــؤون المجتمــع والتوعية البيئيــة في جمعية 
البيئــة الُعمانيــة منــذ مــارس 2014، وذلــك فــور تخّرجــه مــن كليــة نــزوى للعلــوم التطبيقيــة 
فــي  الفــور عملــه  ليباشــر علــى  والرقمــي،  البيانــي  التصويــر  فــي  البكالوريــوس  بدرجــة 
جهــود نشــر الوعــي بيــن مختلــف فئــات المجتمــع الُعمانــي حــول قضايــا البيئــة المختلفــة 
ــه فــي التعــاون مــع  ــز مجــال عمل ــة بشــكل عــام، حيــث ترّك ــة الُعماني ــة البيئ وحــول جمعي
جمعيــات المــرأة الُعمانيــة والمــدارس والمجتمعــات المحليــة، كمــا قــام فــي عــام 2016 بجهــود 
ــاط ليشــرف علــى التنســيق مــع المــدارس والجامعــات  ــارزة فــي برامــج االســتزراع فــي مرب ب
والهيئــات الحكوميــة. كان لعبــد العزيــز الفضــل الكبيــر فــي تنظيــم مســابقات جمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة الرمضانيــة فــي مســقط وصاللــة، وباإلضافــة إلــى عملــه فــي مجــال التوعيــة 
ــٍر فــي التصاميــم المتعلقــة بنشــاطات الجمعيــة بمــا فيهــا،  ــدوٍر كبي البيئيــة، فقــد قــام ب
ســاعة األرض والكتيبــات التعليميــة واللوحــات اإلعالميــة، كمــا أنــه ُيعَتبــر المصــور األساســي 

ضمــن فعاليــات جمعيــة البيئــة الُعمانيــة. تتقــدم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بأطيــب التهانــي لعبــد العزيــز بمناســبة زواجــه الميمــون ونتمنى 
لــه أعوامــًا مــن النجــاح مــع جمعيــة لبيئــة الُعمانيــة. 

عائشة الغالبية
تحمــل عائشــة الغالبيــة درجــة البكالوريــوس فــي إدارة الصحــة البيئيــة مــن الجامعــة الكنديــة 
فــي دبــي، وقــد انضمــت إلــى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي عــام 2015 لتعمــل منســقة شــؤون 
األعضــاء، حيــث تقــوم باإلشــراف علــى قاعــدة بيانــات أعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وتنفيــذ 
برنامــج جمعيــة البيئــة الُعمانيــة للمجموعــات البيئيــة فــي الكليــات والجامعات، الذي يســعى 
إلــى توعيــة طــالب الجامعــات والكليــات حــول قضايــا بيئيــة متعــددة ويشــجعهم علــى 
إطــالق مبــادراٍت بيئيــٍة ضمــن الحــرم الجامعــي، ممــا مّكــن عائشــة مــن بنــاء عالقــات وثيقــة 
مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة ُعمــان. تســاهم عائشــة أيضــًا فــي تنفيــذ برامــج 
ــة  ــة وفــي مســابقة الخطاب ــة وفــي برنامــج صيفكــم بيئ ــة التعليمي ــة الُعماني ــة البيئ جمعي
البيئيــة العامــة لطــالب الكليــات والجامعــات، حيــث عملــت ضمــن هــذه األخيــرة مــع أكثــر 
مــن 200 طالــب لتأهيلهــم وتدريبهــم للمشــاركة فــي المســابقة الُعمانيــة، ومرافقــة الفــرق 
الفائــزة منهــم بعــد ذلــك للمشــاركة فــي مســابقة دبــي اإلقليميــة. تلّقــت عائشــة فــي عــام 
2016 تدريبــًا حــول التفكيــر اإلبداعــي لــدى شــركة شــل ُعمــان للتنميــة، ثــم قــادت حملــًة ناجحــًة 
ــز عائشــة حاليــًا كل جهودهــا علــى تفعيــل دور  ــة، وترّك ــد العضوي فــي نوفمبــر 2016 لتجدي

أعضــاء الجمعيــة ضمــن نشــاطاتها المختلفــة، ونحــن بدورنــا نتمنــى لهــا كل التوفيــق. 

جواهر الغافرية
ــة صــور  ــوس فــي االتصــاالت مــن كلي ــة درجــة الباكالوري تحمــل جواهــر الغافري
للعلــوم التطبيقيــة، ولقــد انضمــت إلــى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي مــارس 
تنظيــم  مســؤولية  تولّــت  حيــث  التعليــم،  شــؤون  منســقة  لتكــون   2016
مســابقة الخطابــة البيئيــة العامــة للكليــات والجامعــات لتعمــل مــع الطــالب 
والمشــرفين لضمــان تســجيل الفــرق مــن الجامعــات والكليــات فــي المســابقة 
وتدريبهــم ُقبيــل مشــاركتهم فيهــا فــي دبــي، ثــم اصطحبــت جواهــر الفــرق 
الفائــزة إلــى هنــاك والتــي حققــت مراكــز متعــددة توزعــت مــا بيــن األول والثانــي 
والثالــث. الجديــر بالذكــر أن جواهــر مســؤولة عــن البرنامــج التعليمــي لــدى 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ؛ فهــي عملــت علــى تنســيق شــؤون المتطوعيــن 
وزيــارة المــدارس فــي مناطــق مختلفــة فــي جميــع أرجــاء الســلطنة حيــث ركــزت 
علــى موضوعــي التنــوع اإلحيائــي وتوفيــر الطاقــة فــي عــام 2016، وقــد تطلــب 
ذلــك منهــا ابتــكار مــواد تعليميــة وألعــاب ترفيهيــة مخصصــة لألطفــال مــن 
عمــر 16-11 ســنة، إضافــًة إلــى ذلــك قامــت بتنظيــم وإدارة برنامــج صيفكــم بيئــة 
الــذي اســتمر لمــدة أســبوعين لألطفــال، لتصبــح جواهــر ُمرتَكــز قســم شــؤون 

التعليــم الــذي نأمــل أن تســتمر فيــه بنجــاح خــالل عــام 2017.
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الحملة الطارئة لتنظيف شواطئ مصيرة
ُقبالــة ســواحل جزيــرة مصيــرة بتاريــخ  التجاريــة للغــرق  تعّرضــت إحــدى الســفن 

الجزيــرة،  شــواطئ  عــن  كــم   1.5 حوالــي  تبعــد  وبمســافة   ،2016 عــام  يوليــو   23
الغذائيــة  المــواد  مثــل  األشــياء  مــن  العديــد  الســفينة  حمولــة  تضّمنــت  ولقــد 
ومســتحضرات التنظيــف والكثيــر مــن قطــع وعبــوات البالســتيك، التــي انجرفــت 

هنــاك.  وتراكمــت  الجزيــرة  شــواطئ  إلــى  معظمهــا 

وعلــى اعتبــار أن جزيــرة مصيــرة مــن أهــم الموائــل العالميــة لســالحف الريمانــي 
المهــددة باألخطــار بشــدة، وهــي مركــز لمشــروع الجمعيــة هنــاك لحمايــة ودراســة 
هــذه الســالحف منــذ 9 ســنوات، وفــي ضــوء تزامــن وقــوع الحادثــة مــع ذروة موســم 
تعشــيش الســالحف وتفقيــس البيــوض وخــروج األفــراخ إلــى الحيــاة، كان ال بــد مــن 

تــدارك الخطــر واالســتجابة فــورًا لهــذه المشــكلة الطارئــة.

ولقــد تكللــت الجهــود الجماعيــة المتضافــرة التــي شــملت العديــد مــن األطــراف 
المعنيــة، بتنفيــذ حملــة تنظيــف مميــزة لمســافة 54 كــم من شــواطئ التعشــيش 
خــالل فتــرة شــهرين إلزالــة المخلفــات البالســتيكة الناتجــة عــن الســفينة الغارقــة، حيــث تــم إزالــة 2361 كيــس مــن النفايــات تعــادل 7 أطنــان، 

منهــا 133 كيســًا تحــوي علــى أغطيــة العبــوات البالســتيكة فقــط.

تتقــدم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بالشــكر الخــاص لــكل مــن دعــم الحملــة بتقديــم التمويــل والجهــد وهــم: تنميــة نفــط ُعمــان، كارليــون 
علــوي، الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي الُمســال، مجموعــة ُعمــان الدوليــة، شــل ُعمــان للتســويق، بيئــة، المحيطــات الخمســة للخدمــات 
البيئيــة، شــركة ســوما، ُعمــران، تراكــس ُعمــان، كمــا تتوجــه الجمعيــة بالكثيــر مــن التقديــر للجهــود التــي بذلتهــا الفاضلــة دانــة ســرحان، 
عضــو المجلــس التنفيــذي لقيــادة حملــة التنظيــف، وللعامليــن فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ولمتطوعيهــا، وشــكٍر خــاص للفاضــل كريــج 
تورلــي الــذي أشــرف علــى تنظيــم الجهــود التطوعيــة فــي الميــدان، ولكافــة الفــرق التطوعيــة مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ومــن 

ســالح الجــو الســلطاني الُعمانــي )أكاديميــة الســلطان قابــوس الجويــة(. 

أنشطة أخرى
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مكتب جمعية البيئة الُعمانية في محافظة ظفار
أدركــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ تأسيســها أهميــة وِعَظــم المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا، علــى اعتبــار أنهــا الجمعيــة البيئيــة 
األهليــة الوحيــدة فــي ُعمــان، ولمــا كان المقــر الرئيســي للجمعيــة فــي محافظــة مســقط، فقــد حــرص المجلــس التنفيــذي دائمــًا علــى أن 
يكــون واحــدًا مــن أعضائــه علــى األقــل مــن محافظــة ُظفــار، وذلــك نظــرًا للمكانــة الفريــدة والطبيعــة الحساســة للبيئــة فــي المنطقــة 

الجنوبيــة مــن ُعمــان، ممــا يســتدعي الكثيــر مــن االهتمــام والقلــق حيــال البيئــة 
هنــاك مقارنــًة مــع المناطــق الشــمالية.

تمكنــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بدعــم كريــم مــن مجموعة نماء من تأســيس 
مكتــب لهــا فــي محافظــة ظفــار فــي عــام 2015، ممــا أتــاح لهــا زيــادة رقعــة وحجــم 
نشــاطاتها وبرامجهــا للتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة والمــدارس، كمــا أتــاح 

لهــا زيــادة قاعدتهــا الشــعبية مــن األعضــاء والمتطوعين. 

ولقــد قــام فريــق الجمعيــة بتنفيــذ العديــد مــن الزيــارات الناجحــة للمــدارس 
والكليــات والجامعــات وبقيــة األطــراف المعنّيــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
كمــا تــم تنفيــذ النشــاطات االجتماعيــة والمحاضــرات المرئيــة وحمــالت االســتزراع 
وحمــالت التنظيــف هنــاك، إضافــة إلــى أن مكتــب الجمعيــة فــي ظفــار يقــدم كل 
الدعــم المطلــوب لتنفيــذ المشــاريع البحثيــة والدراســات فــي محافظــة ُظفــار 

ومــا يليهــا. 

برنامج التدريب الداخلي
تدّربــت براتيوشــا فارانســي لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل شــهر مايــو كامــاًل، وقّدمــت مســاعدًة قيمــًة فــي الشــؤون اإلداريــة وشــؤون 
التعليــم واحتياجــات وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث تضّمنــت المهــام التــي قامــت بهــا: تحديــث قواعــد البيانــات وتدقيــق قاعــدة 
بيانــات الجمعيــة حــول مملكَتــي النبــات والحيــوان فــي ُعمــان وتحديــث قائمــة شــركات إعــادة التدويــر والمســاعدة فــي تحضيــرات المســابقة 
الرمضانيــة والمســاعدة فــي تصميــم األلعــاب البيئيــة لألطفــال وتحديــث الموقــع اإللكترونــي لمســابقة الخطابــة البيئيــة والمســاهمة فــي 

الكثيــر مــن المهــام المكتبيــة اليوميــة.

ــه وحماســه فــي إنجــاز  ــان لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لمــدة 5 أشــهر محققــًا نجاحــًا فــاق توقعاتنــا نظــرًا لكفاءت تــدرب إينــوش باثاماناث
المهــام، حيــث عمــل إينــوش علــى إعــداد عــرٍض مرئــٍي حــول العالقــة الطرديــة مــا بيــن التناقــص بيــن أعــداد الســالحف وبيــن أعــداد األســماك، 
والتــي يجــري حاليــًا ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة الســتخدامها فــي برامــج توعيــة الصياديــن، كمــا ســاعد بتصميم مقتــرٍح حول تبــرع الفنادق 
ومقتــرح حــول عضويــة الشــركات وســاهم أيضــًا بصياغــة دليــل )المكاتــب الخضــراء( والــذي ســيكون متاحــًا حصريــًا ألعضــاء الجمعيــة مــن 
الشــركات خــالل عــام 2017، كمــا ســاهم أيضــًا فــي تحديــث قائمــة الجمعيــة حــول مملكَتــي النبــات والحيــوان فــي ُعمــان، وقــام بإجــراء بحــٍث 

مبســٍط لتحديــث قائمــة شــركات إعــادة التدويــر والمســاهمة فــي كثيــر مــن المهــام المكتبيــة اليوميــة. 
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دوري البولينج البيئي لعام ٢٠١٦ 
ــات المســابقة الســنوية الخامســة للبولينــج التــي نظمّتهــا الجمعيــة والتــي تهــدف إلــى جمــع التبرعــات لهــا.  تنافــس 11 فريقــًا فــي مباري
 )HSBC( وجــاءت شــركة مينــاء صاللــة فــي المركــز األول فــي تلــك المســابقة، وكان المركــز الثانــي مــن نصيــب ُعمانتــل فــي حيــن احتــّل بنــك
المركــز الثالــث. ُيذكــر أن جوائــز المســابقة تــم التبــرع بهــا مــن قبــل "ســومو سوشــي وإيــزي اليــف ومخــزن العاصمــة وسامســونج" ونــود أن 

نتوجــه بالشــكر إلــى جميــع الشــركات التــي شــاركت فــي هــذه الفاعليــة ونتطّلــع إلــى إقامــة تلــك المباريــات مــرًة أخــرى فــي عــام 2017 .

مسابقة رمضان السنوية
نّفــذت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مســابقة رمضــان الســنوية هــذا العــام فــي كٍل مــن مســقط وصاللــة، ونــود أن نتقــدم بجزيــل الشــكر لــكل 

الذيــن شــاركوا معنــا ولــكل الجهــات والشــركات الراعيــة وهــي: تنميــة نفــط ُعمــان والتمــور الذهبية/نــادي التمــور وتراكــس. 

طائر الغاق، بندر الخيران، ن جورجيو
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جائزة أفضل متطوع لعام ٢٠١٦
تمنــح جمعيــة البيئــة الُعمانيــة جائــزة أفضــل متطــوع تعبيــرًا منهــا عــن شــكرها وتقديرهــا للجهــود المميــزة ألعضائهــا، ولمــا قدمــوه مــن 

وقــٍت وخدمــاٍت طــوال العــام.

ُتمَنح جائزة أفضل متطوع لعام 2016 لألفاضل أديتي جانين تيكو وبرايدي فوجان وكريج تورلي.

تطوعــت أديتــي جانيــن تيكو لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لمدة 
ثالثــة أشــهر، عملــت خاللهــا بشــكٍل مميــٍز ســاعد فريــق الجمعيــة 
كثيــرًا نظــرًا لحضورهــا اإليجابــي ورغبتهــا الشــديدة فــي العمــل، 
والنشــاطات  اإلداريــة  األعمــال  مــن  العديــد  فــي  ســاهمت  حيــث 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  ســاعدت  فقــد  والفعاليــات، 
األرض  ســاعة  فعاليــة  وفــي  الُعمانيــة  البيئــة  لجمعيــة  العامــة 
ــات وســاعدت  ــد مــن قواعــد البيان ــث وإنشــاء العدي وقامــت بتحدي
فــي مهــام إعــداد نمــاذج التســجيل والتقييــم وإعــداد المســوحات 
المتعلقــة بكثيــر مــن الفعاليــات، كمــا قامــت بإنشــاء قاعــدة بيانــات 
بأســماء األنــواع المهــددة باألخطــار مــن مملكَتــي الحيــوان والنبــات 
فــي ُعمــان اعتمــادًا علــى التصنيــف الشــامل األخيــر لحالــة الصــون 
العالميــة لألنــواع اإلحيائيــة ضمــن القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي 
لصــون الطبيعــة )IUCN(، كمــا ســاهمت فــي العديــد مــن المهــام 

المكتبيــة اليوميــة. 

علــى الرغــم مــن أن برايــدي فوجــان قضــت شــهرًا واحــدًا فقــط فــي مكتــب جمعية 
البيئــة الُعمانيــة، إال أنــه كان لهــا حضــورًا مميــزًا بســبب معارفهــا الجمــة وحضورهــا 
المشــرق واللطيــف، ممــا جعلهــا أحــد أكثــر المتطوعيــن إنتاجــًا مــن ضمــن الذيــن 
حظيــت بهــم الجمعيــة، فقــد ســاعدت منســقة شــؤون األعضــاء فــي جمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة إلنجــاز مهمــة جســيمة تمثلــت باالتصــال المباشــرمع مــا يزيــد عــن 
1000 مــن أعضــاء الجمعيــة ُبغيــة تحديــث وتعديــل المعلومــات الموجــودة حاليــًا فــي 
قاعــدة البيانــات وتشــجيع هــؤالء األعضــاء علــى تجديــد عضويتهــم، حيــث قامــت 
برايــدي بإطــالع األعضــاء علــى التغييــرات المؤخــرة فــي أنظمــة العضويــة وأوضحــت 

لهــم الطــرق المختلفــة لتجديــد العضويــة. 

نهــض كريــج تورلــي بــدوٍر رئيســٍي فــي نجــاح حملــة االســتجابة 
الطارئــة لتنظيــف جزيــرة مصيــرة التــي انطلقــت اســتجابًة لغــرق 
ــاٍن مــن المخلفــات علــى  إحــدى الســفن، ممــا نتــج عنــه انتشــار أطن
مســافٍة تزيــد عــن 60 كــم مــن شــواطئ الجزيــرة، حيــث شــارك بتفــاٍن 
وإخــالٍص فــي جهــود التنظيــف منــذ بدايــة الحملــة، ومّثــل جمعيــة 
بــإدارة شــؤون المتطوعيــن  الميــدان وقــام  الُعمانيــة فــي  البيئــة 
والحــرص علــى ســالمتهم وتأميــن متطلباتهــم، وبذلــك فقــد أدت 
الجهــود التــي بذلهــا كريــج إلــى ضمــان حمايــة الشــواطئ ونظافتها 
ُقبيــل موســم تعشــيش ســالحف الريمانــي المهــددة باألخطــار، ممــا 

أثبــت حرصــه وعزيمتــه لحمايــة البيئــة. 
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سلحفاة خضراء، رأس الجينز، ح الغيالني
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الجوائز والمنح والتبرعات
تتقــدم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بجزيــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاعد وســاهم فــي تحقيــق أهــداف الجمعيــة خــالل عــام 2016، وفيمــا 

يلــي أســماء الجهــات المتبرعــة والراعيــة والمانحــة وفــق تسلســل تواريــخ التبرعــات:

مجموعة أجيت كيمجي للتبرع بمكتب مجاني.  •
تراكس ُعمان لدعم العالقات العامة.  •

دار القمة للنشر لدعمهم المتواصل.  •
إنتررنت للتبرع بالسيارات.  •

HSBC لتمويل مشروع أشجار اللبان.  •
النهضة للخدمات لتمويل مشروع النهضة للحيتان والدالفين.  •

مارينا بندر الروضة لتأمينهم مرسى مجاني لقارب جمعية البيئة الُعمانية.  •
مجموعة نماء لتمويل مكتب ُظفار وحملة استزراع األشجار المحلية.  •

شركة شل ُعمان لتأمين بطاقات الوقود.  •
مركز تاول للسيارات للتبرع بالسيارات.  •
فندق تشيدي مسقط لتبرعات النزالء.  •

مركز ُعمان البيئي التابع لشركة تنمية نفط ُعمان الستضافة المحاضرات العامة.  •
فندق كراون بالزا مسقط الستضافة المؤتمرات الصحفية.  •

الشركة الُعمانية إلدارة المطارات للتبرع لبرنامج بناء القدرات.  •
شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، كارليــون علــوي، الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي الُمســال، مجموعــة ُعمــان الدوليــة، شــل ُعمــان للتســويق،   • 
بيئــة، المحيطــات الخمســة للخدمــات البيئيــة، شــركة ســوما، ُعمــران، تراكــس ُعمــان لدعــم حملــة االســتجابة الطارئــة لتنظيــف جزيــرة    

مصيرة.  
شركة نفط ُعمان وميناء الدقم لتمويل مشروع أبحاث وصون السالحف البحرية.  •

شركة شل ُعمان للتنمية لتمويل عمليات تحليل البيانات الصوتية للحيتان الحدباء.  •
بابكوك وميناء صاللة لرعاية الحفل الخيري لجمعية البيئة الُعمانية.  •

مطابــخ كرافتــي، ماهالــي مــوزري، ســاعات كيمجــي، أناجمــا مــارا لتقديــم جوائــز المــزاد العلنــي ضمــن الحفــل الخيــري لجمعيــة البيئــة   • 
الُعمانية.  

ــة  ــز الســحب، و A&E, DJ AA,GTللتبرعــات العيني ــج لجوائ مجموعــة أجيــت كيمجــي وأمــواج ومــاراكا للتصميــم الداخلــي وكريولون  • 
ضمن الحفل الخيري السنوي لجمعية البيئة الُعمانية.  
شركة تنمية نفط ُعمان لتمويل المسابقة الرمضانية.  •

تمور الذهبية/نادي التمور لتقديم جوائز المسابقة الرمضانية.  •
شركة تنمية نفط ُعمان لتمويل برنامج التواصل المجتمعي.  •

ضلكوت، حمد الغيالني
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شركة تنمية نفط ُعمان لتمويل جهود صون جزر الديمانيات.  •
شركة تنمية نفط ُعمان لتمويل مشروع تمكين المرأة وتثقيفها بيئيًا.  •

شركة بي بي ُعمان لتمويل برنامج المجموعات البيئية في الكليات والجامعات.  •
الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال وُصحــار ألمنيــوم ومجموعــة تــاول الهندســية وشــركة نفــط ُعمــان للمصافــي والصناعــات   • 

البيترولية )أوربك( وشركة دليل للبترول والشركة المتحدة للطاقة لرعاية ساعة األرض 2016.  
فنــدق كــراون بــالزا مســقط وشــركة أفيــردا للخدمــات البيئيــة ونــادي تــالل مســقط الريفــي لمضمــار الجولــف وبينكــي بيــل وشــركة شــل   • 
ُعمــان للتســويق ومشــاريع مصطفــى ســلطان ونوفيــل وتاالنــس وميــاه تنــوف وجــي تــي لتقنيــات المنّصــات للتبرعــات العينيــة لســاعة    

األرض 2016.  
تراكــس ُعمــان وإذاعــة ميــرج والوصــال ومجلــة واي ومجلــة أســود وأبيــض ودار القمــة للنشــر واإلعــالم )مســقط ديلــي واألســبوع(   • 
ومجموعــة مســقط لإلعــالم )الشــبيبة وتايمــز أوف ُعمــان ومجلــة هــاي واليــوم الســابع( ومجلــة الرؤيــة للتغطيــة اإلعالميــة لفعاليــة ســاعة    

األرض 2016.  
بنــك HSBC وشــركة أوكســيدانتال ُعمــان والشــركة الُعمانيــة لالســتثمار )أومينفســت( وشــركة شــل ُعمــان للتســويق وشــل ُعمــان   • 

للتنمية لرعاية مسابقة الخطابة البيئية العامة لطالب الكليات والجامعات.  
تراكــس ُعمــان وكيمجــي رامــداس وبينكــي بيــل وفنــدق كــراون بــالزا مســقط للتبرعــات العينيــة لمســابقة الخطابــة البيئيــة العامــة   • 

لطالب الكليات والجامعات.  
الطيران الُعماني لعرض فيلم جمعية البيئة الُعمانية على متن رحالتهم.  •

شركة الخدمات المتحدة لإلعالم الستضافة موقع الجمعية اإللكتروني.  •
شركة محسن حيدر درويش للتبرع بطابعة للجمعية.  •

المدرسة البريطانية لتبرعات عرض األزياء.  •
المعهد الوطني للتدريب لتقديم برامج تدريبي لموظفي الجمعية.  •

بينكي بيل لخدمات المواقع اإللكترونية لفعالية ساعة األرض ولمسابقة الخطابة البيئية.  •
شركة شل ُعمان للتنمية لبرامج التدريب.  •

برايس ووترهاوس كوبرز لتدقيق التقرير المالي.  •
مكتب منصور جمال البوسعيدي وشركاه للمحاماة لالستشارات القانونية حول تحديث النظام الداخلي لجمعية البيئة الُعمانية.  •

شركة جواد سلطان لإللكترونيات للتبرع بطابعة.  •
شركة إمتاك للتبرع بأجهزة حاسب محمولة.  •

شــركة النهضــة للخدمــات ومشــاريع أشــا/مجموعة أجيــت كيمجــي وبيئــة ومينــاء صاللــة وأريــدو وكيمجــي رامــداس و HSBC ومينــاء   • 
الدقم وعمانتل وسابكو لإلعالم )ميرج إف إم( وشركة شل ُعمان للتسويق للمشاركة في مسابقة البولينج البيئية.  

تراكس ُعمان للتغطية اإلعالمية لمسابقة البولينج البيئية.  •
سامسونج وسومو سوشي وإيزي اليف ومخازن العاصمة لتقديم جوائز مسابقة البولينج البيئية.  •

ذا إيجنسي لدعمهم المتواصل لتصميم التقرير السنوي لجمعية البيئة الُعمانية.  •
مزون للطباعة والنشر والدعاية لطباعة التقرير السنوي لجمعية البيئة الُعمانية.  •
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صغير الحوت القرش، جزر الديمانيات، ن جورجيو
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خطــط وتدابيــر الســياحة فــي المحميــات الطبيعيــة؛ كــوالرادو، وايومينــج، داكوتــا الجنوبيــة، مونتانا، 
الواليــات المتحــدة األمريكية

حضــرت أســماء البلوشــية، منســقة األبحــاث والصــون لــدي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة هــذه النــدوة المتنّقلــة بحضــور 26 مرشــح مــن عشــرة 
دول هــي بيــرو وبانامــا وكوســتاريكا وُعمــان وأندونيســيا والهنــدوراس وتشــيلي والبرازيــل وبليــز والبوســنا والهرســك، حيــث كانــوا مــن 
بيئــات وخلفيــات مختلفــة منهــم الباحثــون وعلمــاء األحيــاء وأخصائيــون فــي المحميــات الطبيعيــة ومشــرفون ومــدراء وفنيــو ســياحة 
وموظفــو ســياحة ومنتجــو أفــالم، وقــد جــرى تبــادل المعلومــات حــول المناطــق المحميــة والمحميــات الطبيعيــة والســياحة وعلــم البيئــة 
والتوعيــة وإشــراك المجتمعــات فــي المحميــات، وبهــذه المناســبة نتقــدم بالشــكر لــوزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة لدعوتهــم لجمعيــة 

البيئــة الُعمانيــة وألســماء البلوشــية للمشــاركة فــي هــذه البعثــة المميــزة. 

الشــعب  وحمايــة  دراســة  المــاء:  تحــت  مــا  رواد 
الفريــدة مــن نوعهــا، مســندم، ُعمــان المرجانيــة 

التــي  اإلحيائــي  التنــوع  مالمــح  أهــم  مــن  المرجانيــة  الشــعب  ُتعَتبــر 
الكائنــات  مــن  للعديــد  هــام  طبيعــي  موئــل  تأميــن  علــى  تعمــل 
الســاحلية.  للمناطــق  والحمايــة  الغــذاء  للبشــرية  وتؤّمــن  الدقيقــة 
تقــع مســتعمرات الشــعب المرجانيــة فــي مســندم فــي قلــب مضيــق 
هرمــز حيــث تتحّمــل العديــد مــن الظــروف الشــديدة المحيطــة بهــا 
مثــل الملوحــة والحــرارة العاليَتيــن. فــي عــام 2009 بــدأت بعثــة المحيــط 
الحيــوي باستكشــاف وتفّقــد الشــعب المرجانيــة فــي مســندم بهــدف 
مراقبــة صحــة وســالمة هــذه الشــعب وتحديــد المخاطــر التــي تتعــرض 
لهــا، وفــي أوكتوبــر 2016 انضمــت جنــان العصفــور منســقة االتصــاالت 
فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة إلــى فريــق المســوحات، ولقــد اكتســبت 
خبــرة ال بــأس بهــا فــي هــذا المجــال مــن خــالل العمــل ضمــن المســوحات 
علــى مــدى العاميــن الماضييــن، ونحــن نتقــدم بالشــكر لبعثــة المحيــط 
الحيــوي لتقديــم التدريــب ألبنــاء المجتمــع المحلــي وتمكينهــم مــن 
تنفيــذ المســوحات فــي مناطــق أخــرى مــن ُعمــان، ولمشــاركة البيانــات 

والنتائــج مــع وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة. 

أهم المالمح المحلية والدولية
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المشاركات في المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل لعام ٢٠١٦

يتــم تمثيــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن قبــل المتطوعيــن والموظفيــن وأعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي المؤتمــرات وورش العمــل التــي 
ُتعَقــد علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي. وفــي مــا يلــي ســرد ألبــرز تلــك المناســبات التــي تــم حضورهــا عــام 2016:

تقديــم محاضــرة مــن ِقَبــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة عــن الحيتــان فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة فــي الدقــم لالحتفــاء بيــوم البيئــة   • 
الُعماني؛ الدقم – ُعمان.  

ورشة عمل حول حفظ المياه في ُعمان نظمتها الجمعية الُعمانية للمياه؛ عبري – ُعمان.  •

جلسة المقهى العلمي التي نظمها المركز الُعماني للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية؛ مسقط – ُعمان.  •

البيانات واألسس البحرية – ورشة عمل لمجلس دول التعاون الخليجي؛ دبي – اإلمارات العربية المتحدة.  •

اجتماعات لجنة نفوق الثدييات البحرية التي نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية؛ مسقط – ُعمان.  •

االجتماع العلمي للمفوضية الدولية لصيد الحيتان؛ بليد – سلوفينيا  •

ورشــة عمــل لخبــراء المحيطــات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي نظمتهــا الهيئــة العامــة للبيئــة فــي الكويــت ومؤسســة   • 
الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع وزارة الخارجية األمريكية واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي؛ الكويت  

اجتماع اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط لمنظمة حياة الطيور؛ عّمان - األردن  •

فعالية يوم السالحف البحرية التي نّظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية؛ مسقط – ُعمان.  •

حملة الشباب التي نّظمتها وزارة الشؤون الرياضية في ظفار؛ صاللة – ُعمان.  •

اجتماعات وزارة النقل واالتصاالت لمناقشة الحد من اإلضاءة العامة في الشوارع الرئيسية؛ مسقط – ُعمان.  •

الندوة المتنقلة لتخطيط وإدارة السياحة في المناطق المحمية، التي نّظمتها جامعة كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية.  •

المنتدى السنوي للباحثين، التي نّظمها مجلس البحث العلمي؛ مسقط – ُعمان.  •

برنامــج "تنفيــذ" الــذي نّظمــه المجلــس األعلــى للتخطيــط وشــارك فــي جلســاته التــي اســتمرت 6 أســابيع، ثالثــًة مــن أعضــاء المجلــس   • 
التنفيذي؛ مسقط – ُعمان.  

حلقة عمل حول فوائد اللبان، نّظمتها وزارة التجارة والصناعة؛ صاللة – ُعمان.  •

لجنة تنظيم حمالت تنظيف لبيئة الُشعب المرجانية وشواطئ بندر الخيران، من تنظيم وزارة السياحة؛ مسقط – ُعمان.  •

المؤتمر الثامن عشر للكّشافة العرب؛ مسقط – ُعمان.  •

ندوة حول العيون المائية البحرية في سلطنة ُعمان، نّظمتها الجمعية الُعمانية للمياه؛ قريات – ُعمان.  •

نــدوة حــول "دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ترشــيد االســتهالك"، نّظمتهــا الجمعيــة الُعمانيــة لحمايــة المســتهلك؛ مســقط –   • 
ُعمان.  

ندوة حول اليوم العالمي والُعماني للتطوع، نّظمتها وزارة التنمية االجتماعية؛ مسقط – ُعمان.  •
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محاضرات جمعية البيئة الُعمانية العامة لعام ٢٠١٦

فبراير: )أدوات الصيد الُمهَملة والمفقودة(، قّدمها مارتين ستيلفوكس والدكتورة جيليان هودجينز.

مارس: )مشروع أبحاث السالحف البحرية في جزيرة مصيرة(، قّدمها أندرو ويلسن.

أبريل: )المخّلفات البحرية(، قّدمها إلين لوكر ومايا صروف ويلسن.

مايو: )مشروع حماية النمر العربي في ُعمان(، قّدمها هادي الحكماني.

مايو: )هجرة الطيور في ُعمان(، قّدمها الدكتور يانز إريكسون.

أغسطس: )التغّير المناخي وحماية التنوع اإلحيائي(، قّدمها الدكتور بدر القمشوي.

أغسطس: )إعادة تدوير المياه الرمادية(، قّدمها الدكتور عبد الرحيم اإلسماعيلي.

أكتوبر: )وادي العمالقة(، قّدمها ميجيل ويليس وريد ماكادام.

ة الرصاص(، قّدمها الدكتور صالح الزدجالي. يَّ نوفمبر: )ُسمِّ

ديسمبر: )الشعب المرجانية في مسندم(، قّدمتها جنان العصفور.

وادي عندام، ح الغيالني
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الـعـضـــويــة

ُعماني

الطالب

الذكور

غير ُعماني

غير الطالب

اإلناث

55%

94%

65%
35%

45%

6%

بحلــول نهايــة شــهر ديســمبر مــن عــام 2016، بلــغ إجمالــي عــدد األعضــاء الفاعليــن مــن األفــراد فــي الجمعيــة 220 عضــوًا ممــن قامــوا بتســديد 
رســوم العضويــة، ويوضــح الجــدول التالــي نســب األعضــاء مــن الُعمانييــن والطــالب والذكــور واإلنــاث:
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عضوية الشـركـات
تعبر جمعية البيئة الُعمانية عن امتنانها للدعم الذي تلّقته من جميع األعضاء لديها من الشركات المذكورة أدناه:

ميناء الدقم،  •
صحار ألمنيوم،  •

شركة المقاولين المتحدين،  •
الشركة الُعمانية لألنظمة الشمسية،  •

شركة النفط الُعمانية للمصافي والصناعات البترولية )أوربك(،  •
برايس وتر هاوس كوبرس،  •

مركز تاول للسيارات،  •
،)HSBC( بنك  •

كاريليون علوين  •
كمجي رامداس،  •
ستراباك ُعمان،  •

ُعمان الدولية للتجارة،  •
شركة شل ُعمان للتسويق،  •

الشركة المتحدة للطاقة،  •
شركة صحار للطاقة،  •

إنهانس ُعمان،  •
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة في الدقم،  •

الجرواني للضيافة،  •
دليل للنفط،  •

الموج مسقط،  •
الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(.  •

التعاون مع المنظمات الدولية

برنامج األمم المتحدة للبيئة.  •
االتحاد الدولي لصون الطبيعة.  •

المفوضية الدولية لصيد الحيتان.  •
الهيئة األمريكية لخدمات الثروة السمكية والحياة الفطرية.  •

جمعية حماية الحياة الفطرية.  •
المنظمة الدولية لحياة الطيور، فرع الشرق األوسط.  •

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة.  •
الجمعية اإلماراتية للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للحياة الفطرية.   •

اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي – مركز الجنوب الغربي للثروة السمكية والعلوم.  •
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي – مركز أالسكا للثروة السمكية والعلوم، مختبر الثديات البحرية.  •

معهد ساكلر للعلوم المقارنة للصبغات الوراثية، متحف التاريخ الطبيعي األمريكي.  •
جامعة إكستير، مركز علم البيئة والصون.  •

المجموعة الطبية لصون الحوتيات.  •
مركز بيرو ألبحاث الحوتيات.  •

جامعة درام.  •
معهد األبحاث الفرنسي الستثمار البحار  •

معهد إكوالي.  •
•  مختبر موت البحري.

كيلونيا لو رييونيون.  •
المنظمة الدولية ألبحاث الطيور.  •

المجلس اإلسباني الوطني للبحث العلمي.  •
بريطانيا الجديدة لألحواض.  •

اتفاقية حماية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية )مكتب أبو ظبي(.  •
مشروع سيريالنكا للحيتان القاتلة.  •

شبكة حيتان بحر العرب.  •
جامعة ديربي.  •

مؤسسة حماية النسور.  •
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شـكـر وتقـديـر

تتقدم جمعية البيئة الُعمانية بالشكر والتقدير لكثير من األشخاص الذين كّرسوا جهدهم ودعمهم لصالح الجمعية: 

أوالً وقبــل كل شــيء، نتقــدم بالشــكر الخــاص لصاحــب الســمو الســيد طــارق بــن شــبيب آل ســعيد، الراعــي الفخــري لجمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة الــذي مــا دأب يقــّدم أشــكال الدعــم للجمعيــة وكان أحــد مرتكــزات نجاحهــا.

كل الشــكر لــوزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التنميــة االجتماعيــة، علــى 
كل أشــكال الدعــم ولتفهمهــم لطبيعــة عملنــا وإلرشــاداتهم الكريمــة.

مــا كان يمكــن لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تنجــز أعمالهــا لــوال التمويــل الكريــم مــن أعضائهــا من الشــركات ومــن الجهات الراعيــة والداعمة، 
ونحــن نتقــدم لهــم بجزيــل الشــكر ونأمــل أن يتواصــل عطاءهم الكريم لســنوات قادمة.

الدكتــور مهــدي أحمــد جعفــر، نائــب رئيــس الجمعيــة الســابق )2٠٠4-20١4( الــذي يمّثــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بانتظــام ضمــن المؤتمــرات 
واالجتماعــات بصفتــه خبيــر بيئــي وأحــد أعضــاء الجمعيــة. 

يشــكل العاملــون فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حجــر األســاس لــكل أعمالهــا ونشــاطاتها ونحــن نتقــدم لهــم جميعــًا جزيــل الشــكر 
لخدمتهــم طــوال ســنوات، ونبــارك لنهيلــة الســليمانية وســهام التويجريــة وســعاد الحارثيــة علــى المواليــد الجديــدة التــي حبــا اهلل كاًل 

ــوي لزواجــه الميمــون، ونتمنــى لهــم جميعــًا كل التوفيــق والنجــاح.  ــز العل ــارك لعبــد العزي منهــن، كمــا نب

ومن دواعي أسفنا أن تغادر الجمعية نهيلة السليمانية وعلي الكثيري ولكننا نتمنى لهم حظًا سعيدًا في حياتهم الجديدة!

تتقــدم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بالشــكر ألعضائهــا الكــرام الذيــن يمّثلونهــا فــي كل مــكان، والذيــن كّرســوا الكثيــر مــن الجهــد والوقــت 
لحضــور فعاليــات الجمعيــة وأنشــطتها ولدعمهــم لجهــود حمايــة البيئــة الُعمانيــة.

ــاول للســيارات  الشــكر لمجموعــة أجيــت كيمجــي لتبرعهــم بمكتــب مجانــي لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل األعــوام الماضيــة، ولمركــز ت
ــح الجمعيــة. وشــركة إنتررنــت لتبرعهــم بســيارات مجانيــة لصال

حرصــت وســائل اإلعــالم الُعمانيــة دائمــًا علــى إيصــال رســالة الجمعيــة لــكل شــرائح المجتمــع ولذلــك فإننــا نتقــدم بالشــكر لــكل دور النشــر 
التــي واصلــت تغطيتهــا لــكل برامجنــا، ونخــص بالشــكر دار القمــة للنشــر واإلعــالم التــي خصصــت مســاحات مجانيــة لإلعــالن لصالــح جمعيــة 

البيئــة الُعمانيــة خــالل الســنوات الســت الماضيــة، ولوكالــة تراكــس ُعمــان لتأميــن خدمــات األخبــار الصحفيــة. 



47 التقرير السنوي 46٢٠١٦

صاللة، ح الغيالني
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شكر وتقدير للمتطوعين
يعتمد عمل جمعية البيئة الُعمانية بشكل أساسي على الجهود التطّوعية والمتطوعين، لذا فإننا نتقدم بكل الشكر لكٍل من: 

برايــدي فوجــان لعملهــا المميــز ضمــن شــؤون األعضــاء، إذ عملــت علــى مــدى أســابيع متعــددة علــى تحديــث قاعــدة البيانــات وقامــت 
باالتصــال بكافــة أعضائنــا وتوجيههــم إلــى طــرق وعمليــات تجديــد العضويــة. 

أديتــي جانيــن تيكــو التــي ســاعدت فــي تحليــل نمــاذج تقييــم الفعاليــات وقامــت بإنشــاء وتحديــث قواعــد البيانــات وقدمــت الدعــم فــي 
األمــور اإلداريــة وفــي مجــال األبحــاث حيــث قامــت بإعــداد وثيقــة حــول الالئحــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )IUCN( تركــز علــى 

مملكَتــي النبــات والحيــوان فــي ُعمــان، كمــا أنهــا ســاهمت فــي العديــد مــن المهــام المكتبيــة اليوميــة.

جيزيل أشر التي كّرست الكثير من جهدها ووقتها في العمل على عملية إعداد الخطة البعيدة المدى لجمعية البيئة الُعمانية.

ــك  ــة بمــا فــي ذل ــة الُعماني ــة البيئ ــات جمعي ــا انقطــع عــن التطــوع ضمــن فعالي ــذي م ــدي منســق شــؤون األعضــاء الســابق وال ــد الخال خال
المجموعــات البيئيــة وبرنامــج التعليــم ومســابقة الخطابــة البيئيــة.

وحيــد الفــّزاري الــذي مّثــل ســلطنة ُعمــان فــي العمــل المشــترك مــع المنظمــة العالميــة لحيــاة الطيــور حــول مبــاردة القتــل الغيــر مشــروع 
للطيــور، وكريــس روســناك الــذي ســاهم فــي مجــاالت ضبــط الجــودة وإدارة البيانــات وتحليلهــا وتضميــن البيانــات الميدانيــة لطيــور الرخمــة 

المصريــة ضمــن الخرائــط.

فريــق حديقــة النباتــات الُعمانيــة وفريــق المركــز الوطنــي للمــوارد الوراثيــة للحيوانــات والنباتــات ولموســى اللواتــي لدعمهــم برنامــج 
صيفكــم بيئــة مــن خــالل المســاهمة بالوقــت والجهــد علــى مواضيــع متعــددة.

أحمــد المحروقــي ودعــاء الحراصــي وطاهــر الصبحــي وجمعيــة المــرأة الُعمانيــة فــي ســمائل لمســاهمتهم ضمــن برنامــج جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة التعليمــي مــن خــالل تقديــم محاضــرات مرئيــة عــن التنــوع اإلحيائــي. ولريجيــل ســيدينو لمســاعدتها فــي شــؤون التواصــل 

االجتماعــي.

جمعيــات المــرأة الُعمانيــة فــي مقشــن ومصيــرة والكامــل وجعــالن بنــي بــو علــي وجعــالن بنــي بــو حســن والقابــل والمضيبــي لتعاونهــم 
معنــا خــالل عــام 2016.

عبــد اهلل المبســلي وعبيــر الســعدي وأحمــد الفرجــي وإيديتــي جيــان تيكــو وأحــالم البّطاشــي والحســين علــي المعمــري واليقظــان 
الســالمي وأثيــر الفضــة وبثينــة هــالل الجابــري وكاتريــن هاريــال وجورجينــا بنســون ومحمــد عمــران وعصــام ســالم وجيــدا الهنائــي وجايشــري 
تشــابي ومحمــود الشــبراوي ومــوزا الرواحــي ومعــاذ الســلطي ومــروج الســاعدي ونيــالم كاك وســامر الشــبلي ويوســف الرواحــي وجيســيكا 
بيــرت وخالــد الخالــدي ومجموعــة الكشــافة والمرشــدات لتكريــس وقتهــم والجهــد المميــز لدعــم فعاليــة ســاعة األرض. غاســي بالوتشــي 

وفيديــا رام وفرقــة مجــاز لعروضهــم الصوتيــة خــالل ســاعة األرض.

مســّلم جمعــة العريمــي وســعيد خميــس العريمــي وحمــد ســالم الــوردي لدعمهــم لنشــاطات وفعاليــات التواصــل المجتمعــي فــي مختلف 
مناطــق ســلطنة ُعمان.

ســعيد عظيــم العمــري وأبــو بكــر كوفــان وناصــر محمــد المعمــري لدعمهــم لحملــة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة الســتزراع األشــجار فــي محافظــة 
ّظفار.

أحمــد ســالم الفارســي وماجــد محفــوظ العريمــي وســالم حمــد الســاعدي ومحمــد علــي العويســي وإم دي ســوبوج ميــا )بيئــة مصيــرة( 
واألميــن وشــريف ميــا وفوجــول كريــم ومحمــد حنيــف ومأمــون ميــا وســايفول باســار وشــهيد اإلســالم وخورشــيد علــم ومشــّرف حســين 
وعبــد الرحيــم محمــد ربيــل ميــا وجمعــة علــي الفارســي وجميــل خميــس الحكمانــي وســلمان خورابيــس الوهيبــي والمنــذر الحميــدي 
وســعيد الحميــدي وعبــد الماجــد الحميــدي وســالم راشــد الســاعدي وحميــد ناصــر الســاعدي وأميــر ســالم الســاعدي وهــّزاع علــي الســاعدي 
وأســامة ســالم الســاعدي وأمجــد ســالم الســاعدي وميشــيل رمســيس وســانجيوا براســاد ســيلفا وأنانــث باالســوبرامانيام وشــير ســينج 
تانــوار ودوالل فابيــا جوميــس وفرادينــدرا كومــار وســوريش ســانتا وبانســو كومــار راو وبونــاال بوماييــا وســيد عمــران وبــارات ســينج وســونيل 
كومــار ماروثيــا وأتــول جوميــز وجليــم ناجــا راجــو وفيبــودي تشــاندرا شــيكار وعلــي ســلطان الشــّماخي وخميــس علــي الحكمانــي لدعمهــم 

وتطوعهــم فــي حملــة تنظيــف جزيــرة مصيــرة الطارئــة.

كريــج تورلــي وغاســي الفارســي وجمعــة العريمــي وأنــدرو ويلســون وعليــا ســالم ســّياح البحيــري وســالم جمعــة العويســي وراشــد جمعــة 
العويســي وتســنيم جمعــة العويســي ومجموعــة شــابك للمتطوعيــن التابعــة لشــركة شــل والعامليــن فــي ســالح الجــو الســلطاني 

الُعمانــي فــي قاعــدة مصيــرة لدعمهــم الالمحــدود لحملــة تنظيــف جزيــرة مصيــرة الطارئــة. 
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أيرينــا ماريجــا فوتيفيــك وجيورجيــو جاجليــاردي وحــّواء ناصــر القســيمي وروحّيــة صالــح الفارســي ومريــم صالــح الفارســي وماركــو بوليتــي 
وحســن علــي شــعبان اللواتــي وفيبيــن تــي وشــاين عبــد الــرزاق وأجيــت ســاهو وكاثرينــا صوفيــا ماريــا فــرازا وميــول ســانجاني ومــروة 
الوّضاحــي وعبيــر داوود الســاعدي وزاهــر البراشــدي وعبــد اهلل البراشــدي وســعيد البراشــدي وفاطمــة فــاروق البروانــي وليلى أميــر الخنجري 
ودانييلــي أرنــو وأنانــد مينــون وجيثيــن فارجيــس وعبــد اهلل المبســلي وتانجــا ميوســين وديــك إي بروجيــل ولينــدا دو ويــت وناكاريــن 
ــور العصفــور  ــان أن ــي وجن ــري وبيــوش ســينج وعائشــة هــالل الغّلاب ــو شــرخ  وعمــران محمــد الجاب بارينجــكارن ومحمــد عمــران وغســان أب
وبشــار خميــس زيتــون وروث كارمنيتزيــر ومحمــد الشــهورزي وأســعد علــي حمــد الســاعدي وأحمــد ســعود الجــّلاوي وتانيــا واليــس وســيف 
راشــد النعمانــي وعبــد اهلل إبراهيــم الحمدانــي وحمــد ســعيد اإلســماعيلي وأليســا مارشــيل وبوليــن لــو ليفييــر وخافييــر بونيــت وبيتــر 
مايــكل هامــل وروالنــد دانييــل ونوييــل بولســون وكريــس تشــارد وريتشــارد باكانــي وعمــر البلوشــي وثانــي الحمدانــي لمســاهمتهم فــي 

حمــالت تنظيــف محميــة جــزر الديمانيــات الطبيعيــة وإنجاحهــا ومشــاركتهم اإليجابيــة لضمــان حمايــة اإلرث الطبيعــي لُعمــان. 

خالــد الخالــدي ونهيلــة الســليمانية وطــه القاســمي وعبــد الرحمــان المّياحــي ونــوال الحاتمــي وعــّزة المالكــي وحــّواء العبيدانــي وشــذى 
الرواحــي وناديــة الراشــدي لتطوعهــم كســفراء للجمعيــة فــي الجامعــات والكليــات ومشــاركتهم األساســية فــي مســابقة الخطابــة البيئيــة 

العامــة لطــالب الكليــات والجامعــات.

ــة البيئيــة العامــة لطــالب الكليــات والجامعــات،  ــح الخمّياســي إلشــرافهم وتدريبهــم للطــالب أثنــاء مســابقة الخطاب ياســر ســليمان وصال
ــاء الحفــل  ــم أثن ــات القــرآن الكري ــه العطــرة آلي ــم المســابقة، وللخليــل أحمــد الَعبــري لتالوت ــز لتقدي وللمعتصــم المعمــري لحضــوره الممي
االفتتاحــي للمســابقة، وللدكتــورة فاطمــة الحجــري وللدكتــور مهــدي أحمــد جعفــر ولألســتاذ عبــد العزيــز المدفــع ولياســر عبــد اهلل ســليمان 

لتكريســهم الكثيــر مــن الوقــت والحمــاس وااللتــزام أثنــاء مشــاركتهم فــي لجنــة التحكيــم ضمــن المســابقة.

ــن علــى  ــب الخضــراء ولجانكــي ســامبات للعمــل الُمتَق ــع علــى تصميــم دليــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة للمكات فيــم ســيلفا للعمــل الرائ
ــة المرافقــة للدليــل. تصميــم اللوحــة اإلعالمي

جوســتين كــوان وميجيــل ويليــس وســتيفين ثومــاس وموســى الفرعــي لدعمهــم ومســاهمتهم فــي إعــداد فيلــم الحيتــان الحدبــاء فــي 
.’EsoMediaChannel‘ بحــر العــرب الــذي ُيعــَرض علــى القنــاة اإلعالميــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة علــى اليوتيــوب

جوســتين كــوان لتكريســها الكثيــر مــن الجهــد والوقــت إلعــداد وإنتــاج التقريــر الســنوي لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة ولمســاهمتها فــي إنتــاج 
فيلــم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة للتوعيــة حــول الحيتــان.

وأخيرًا الشكر لكل المتطوعين الذين يعود لهم الفضل في تحقيق كل ما أنجزته الجمعية.

الشعب المرجانية 
في الديمانيات
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